Dôvodová správa
Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „MK SR“) už dlhšiu dobu plánuje vyhlásiť výzvu
cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 3: Mobilizácia
kreatívneho potenciálu v regiónoch, (ďalej len „IROP“), v rámci ktorej majú samosprávne
kraje možnosť žiadať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie, prevádzku
a poskytovanie služieb Kreatívnych centier. Hlavným cieľom je podporiť rozvoj
zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Plánovaná
výzva je pre KSK príležitosťou, aby v súlade s PHSR KSK 2016 – 2022 strategicky podporil
rozvoj kreatívnej ekonomiky ako perspektívneho odvetvia ekonomiky Košického kraja.
Kreatívne centrá (ďalej len „KC“) majú vzniknúť vo všetkých ôsmich vyšších územných celkoch
Slovenska. Ich infraštruktúra musí byť v zmysle podmienok IROP vybudovaná na funkčnom
území krajských miest. Keďže cieľom je podporovať rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu
v celom regióne, bude možné niektoré vybrané aktivity – predovšetkým na podporu rozvoja
kreatívneho talentu a zručností – realizovať na území celého samosprávneho kraja.
KC bude poskytovať celý rad služieb pre získanie podnikateľských a kreatívnych zručností
a pre podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Vytvorí sa technologické a organizačné zázemie
pre vývoj nových produktov a služieb, pre sieťovanie a spoluprácu rôznych sektorov kultúrneho
a kreatívneho priemyslu ale aj s nadväznosťami na iné sektory hospodárstva.
KSK plánuje vybudovať a prevádzkovať KC v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach, ktorý
je v jeho vlastníctve a už teraz ho vo veľkej miere využívajú kreatívni aktéri resp. podnikatelia
v kreatívnom priemysle. Má tu sídlo aj Tabačka Kulturfabrik, unikátne kultúrne centrum
a otvorená zóna pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Poloha areálu v centre Košíc a v blízkosti
univerzít je strategická nie len pre nich, ale aj pre KSK, pretože spolu s aktérmi kreatívneho
priemyslu bude môcť realizovať rozvojové projekty a podporiť zamestnanosť. Plánovaná výzva
vytvára príležitosť revitalizovať a zmodernizovať zvyšné časti bývalého priemyselného areálu tak,
aby bolo uchované a prezentované unikátne priemyselné kultúrne dedičstvo a zároveň boli
kreatívcom poskytnuté priestory a technologická vývojová infraštruktúra modernej doby.
Uznesením č. 418/2016 Zastupiteľstva KSK dňa 17.10.2016 bol schválený investičný zámer
vybudovania KC Košického kraja v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach v rámci
pripravovanej výzvy IROP. Investičný zámer KSK predkladal na schválenie z dôvodu potreby
začatia prípravných prác pre vypracovanie podkladov k plánovanej výzve. V tom čase MK SR
plánovalo vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov v prvom polroku 2017. Povinnou
prílohou žiadosti má byť uznesenie zastupiteľstva o spolufinancovaní projektu, preto Uznesením
č. 565/2017 Zastupiteľstvo KSK dňa 23.10.2017 schválilo financovanie projektu KC v rámci IROP.
Tento materiál predkladáme na zasadnutie Zastupiteľstva KSK za účelom informovania
o aktuálnom stave príprav projektu a potrebných podkladov, ktoré sa vyžadujú v rámci predmetnej
plánovanej výzvy. V prílohe č. 1 uvádzame hlavné informácie o plánovanej výzve – aké sú hlavné
podmienky vybudovania a prevádzkovania KC financovaných v rámci IROP-u, na základe
dostupných informácií od MK SR (Sprostredkovateľského orgánu pre Prioritnú os 3, IROP).
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