Príloha č.1
Informácie o pripravovanej výzve IROP na budovanie kreatívnych centier
(Prioritná os č. 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch)
Spracované podľa „Modelu centralizovanej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu
v rámci PO3 IROP“, ktorý tvorí prílohu Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, IROP 2014 – 2020
A) MODEL KREATÍVNEHO CENTRA:
1) Hlavné aktivity projektu KC:
a) Zamerané na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie organizačného chodu KC
• Vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry KC
- Rekonštrukcia a modernizácia budov pre KC
- Obstaranie technológie pre poskytovanie služieb a činnosť KC
- Správa fyzickej infraštruktúry novozriadeného KC
• Podpora založenia a riadenia KC
- Vytvorenie vnútorných pravidiel KC
- Vybudovanie kapacít regionálnych aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu
- Zabezpečenie riadenia KC
- Prenájom priestorov a technológie pre činnosť KC
b) Zamerané na služby, ktoré KC bude ponúkať cieľovým skupinám
• Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha
netechnologických inovácií s použitím informačných technológií
- Rozvoj kreatívneho talentu a zručností
- Podpora podnikania
- Podpora prístupu na domáce a zahraničné trhy
- Podpora sieťovania a spolupráce
• Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe

a podpora

2) Možní projektoví partneri KC:
• Organizácie verejného sektora zapojené do rozvoja kultúrneho a kreatívneho
priemyslu – MK SR, samospráva a ich podriadené inštitúcie, školy, n.o., iné
3) Ostatní možní partneri KC:
• Spolupracujúce organizácie – dodávatelia služieb vybraní na základe verejného obstarávania
• Partnerské organizácie podieľajúce sa na podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu a KC
4) Hlavné cieľové skupiny aktivít KC (viac špecifikované v podmienkach výzvy):
• Fyzické osoby – nepodnikatelia so záujmom o kultúrno-kreatívny priemysel (nad 18 rokov)
• Podnikatelia v kultúrnom a kreatívnom priemysle
• Široká verejnosť
5) Hlavné etapy budovania a prevádzkovania KC počas implementácie projektu IROP:
• Virtuálne kreatívne centrum: fyzická infraštruktúra centra ešte nie je vybudovaná,
služby cieľovým skupinám sú poskytované vo vhodných priestoroch projektových
partnerov, prenajatých priestoroch alebo pomocou on-line nástrojov.

7

• Fyzické kreatívne centrum: väčšina služieb je poskytovaná cieľovým skupinám
v rámci vybudovanej infraštruktúry KC.
6) Možné typy priestorov v rámci vybudovanej infraštruktúry KC:
• Multifunkčné prevádzkové priestory
• Pracovné priestory – štúdio, ateliér, dielňa
• Priestory pre sieťovanie a co-working
• Administratívne priestory
• Laboratóriá
• Prezentačné a predajné priestory
7) Možné typy služieb KC:
• Prenájom priestorov / prístup k vyššie spomenutým priestorom
• Prenájom technológií / technického vybavenia
• Konzultačné služby, odborné poradenstvo, tréningy, kurzy pre cieľové skupiny
• Stáže u subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku a v zahraničí
• Networkingové aktivity – sieťovanie, zdieľanie vedomostí a zručností, spolupráca
• Marketing a propagácia – on-line portál spojený s elektronickým trhoviskom, trvalé aj
dočasné (pop-up) obchody, dni otvorených dverí, organizovanie festivalov, výstav,
prezentačných workshopov a iných podujatí, podpora účasti na trhoch, veľtrhoch
a festivaloch, atď.
• Kreatívny inkubátor s komplexnými službami určenými pre fyzické osoby
nepodnikateľov, ktorí si počas inkubačného procesu založia firmu
• Kreatívny akcelerátor s komplexným programom v rastovej fáze podnikania,
zameraným na podporu existujúcich podnikateľov a subjekty, ktoré už v sektore
kultúrneho a kreatívneho priemyslu pôsobia.
B) PRÍPRAVA A VÝBER PROJEKTOV:
•
•

1. kolo – projektový zámer: aj architektonická štúdia, rozpočet a štúdia uskutočniteľnosti
2. kolo – žiadosť o nenávratný finančný príspevok: aj štúdia uskutočniteľnosti, stavebný
projekt a podrobnejší rozpočet. Právoplatné stavebné povolenie môže byť doložené neskôr,
avšak v zmluvne dohodnutom termíne. V tejto fáze stačí, ak je začaté stavebné konanie.

C) MODEL FINANCOVANIA PROJEKTU KC:
1) Výška oprávnených výdavkov pre KSK (určená v IROP-e): do 20 673 936 €.
2) Polovica z toho, max. 10 336 968 € môže byť použitá na rekonštrukciu budovy KC
a obstaranie technológií. Zvyšok je určený na prevádzku, služby a aktivity KC na dobu 5
rokov.
3) Spolufinancovanie:
• ERDF (EÚ) 85% – max. 17 572 846 €
• Štátny rozpočet 10% – max. 2 067 393 €
• KSK 5% – max. 1 033 697 €
Finančný odhad bude spresnený po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti, stavebno-technickej
dokumentácie, organizačného a manažérskeho modelu KC, vrátane rozpočtu investičných aj
programových aktivít projektu a to v súlade s podmienkami výzvy.
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