
Dôvodová správa: 

 

V rámci  prípravy na čerpanie centralizovanej podpory prioritnej osi 3 Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014 – 2020, prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho 
potenciálu, špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby 
pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého 
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií je potrebné pripraviť 
štúdiu uskutočniteľnosti Kreatívneho centra.  

Kreatívne centrum bude inštitúcia zameraná na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
v regióne, v rámci ktorej sa realizujú jednotlivé programy zamerané na rozvoj nevyhnutných  
predpokladov pre rast zamestnanosti v tomto sektore. Aktivity kreatívneho centra budú 
zamerané na rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha podporu 
netechnologických inovácií s použitím informačných technológii ako aj podporu dopytu po 
kreatívnej tvorbe.  

Kreatívne centrum bude realizovať činnosť prostredníctvom nasledovných aktivít: 

1. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických 
inovácií s použitím informačných technológii.  
1.1.Rozvoj kreatívneho talentu a zručnosti 
1.2.Podpora podnikania  
1.3.Podpora prístupu na trhy 
1.4.Podpora sieťovania 
1.5.Vybudovanie špecifickej rozvojovej infraštruktúry kreatívnych centier 
1.6.Podpora založenia a riadenia kreatívnych centier 

2. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe.  

Kreatívne centrum vznikne na území krajského mesta Prešov. Východiskovým dokumentom je 
Model centralizovanej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rámci PO3 IROP. 

Štúdia uskutočniteľnosti je dokument popisujúci realizovateľnosť aktivít kreatívneho centra 
s nasledovným obsahom: 

• identifikácia potrieb, požiadaviek, a potenciálov cieľového územia – popis 
výsledkov sektorových mapovaní a strategických dokumentov, identifikácia 
regionálnych priorít, na ktoré sa bude KC zameriavať. Popis aktuálneho stavu odvetví 
v regióne, popis regionálnych aktérov,  základné problémy a prekážky fungovania, silné 
a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia. Súčasťou by mal byť popis synergií 
s existujúcimi aktivitami v regióne.  

• služby pre jednotlivé odvetvia KKP, program, formy podpory – na základe 
identifikovaných potrieb odvetví definícia konkrétnych služieb kreatívneho centra. 
V programoch služieb budú popísané cieľové skupiny, cieľ programu, obsah programu, 
rozpočet, požadované technológie, požiadavky na infraštruktúru, očakávané príjmy.  

• ciele a indikátory – v zmysle požiadaviek definovaných v PO3 IROP definícia cieľov 
kreatívneho centra a hodnôt indikátorov, ktoré budú dosiahnuté realizáciou programov 
služieb.  



• projektové zámery – plán predkladania projektových  zámerov na realizáciu 
kreatívneho centra v regióne Prešov podľa požiadaviek  PO3 IROP.  

• partnerstvo realizácie projektu – projekt bude realizovaný v partnerstve regionálnych 
aktérov, forma a zloženie partnerstva bude vychádzať z navrhovaných programov 
a zohľadňovať infraštruktúru kreatívneho centra. Štúdia uskutočniteľnosti navrhne 
zloženie a formu partnerstva.  

• koordinačné a monitorovacie mechanizmy – procesy a postupy zabezpečenia 
implementácie projektu kreatívneho centra, popis monitorovania dosahovania cieľov 
a indikátorov. Štúdia uskutočniteľnosti navrhne aj model riadenia kreatívneho centra.  

• rozpočet – špecifikuje jednotlivé náklady/výdavky a príjmy kreatívneho centra, vrátane 
zabezpečenia zdrojov financovania. Rozpočet bude plánovaný na obdobie realizácie 
a udržateľnosti projektu.  

• časový harmonogram – bude definovať postup realizácie aktivít kreatívneho centra až 
na úroveň jednotlivých podaktivít, vrátane časového plánu realizácie jednotlivých 
programov služieb.  

• udržateľnosť – finančná a prevádzková udržateľnosť kreatívneho centra pri 
zohľadnení požiadaviek PO3 IROP.  

Minimálny rozsah štúdie uskutočniteľnosti: 

1. Koordinácia tvorby programov služieb kreatívneho centra                                                                      
a. Štúdium a analýza podkladov a strategických materiálov ku KKP v regióne – 

predpokladá sa využitie existujúcich štúdií a materiálov ako východiskových 
podkladov. Činnosť kreatívneho centra musí byť v súlade s podmienkami 
a dokumentmi PO3 IROP.  

b. Spracovanie návrhov programov služieb pre kreatívne centrum od regionálnych 
aktérov – riadenie procesu prípravy konkrétnych programov služieb kreatívneho 
centra. Očakáva sa detailizácia jednotlivých programov služieb v rámci konkrétnych 
odvetví KKP, zosúladenie jednotlivých programov v rámci logickej a časovej 
nadväznosti. Obsahy programov budú vstupom pre rozpočet a technologické 
a priestorové požiadavky.  

2. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti kreatívneho centra 
a. Tvorba obsahu dokumentu podľa stanovenej štruktúry – spracovanie podkladov 

a návrhov programov služieb centra do obsahovej štruktúry dokumentu. Súčasťou 
je návrh modelu riadenia KC, organizačné fungovanie KC, rozpočet, časový 
harmonogram, návrh udržateľnosti. Výstupov by malo byť aj zloženie partnerstva 
pre predloženie žiadosti o NFP.  

b. Zapracovanie pripomienok  relevantných aktérov – predpokladá sa participatívna 
tvorba štúdie uskutočniteľnosti . Tvorba aj pripomienkovanie štúdie zapojenými 
aktérmi  za odvetvia KKP ako aj zástupcami mesta.  

 Predpokladaná hodnota uvedenej služby je 24.000,- EUR vrátane DPH, procesom 
zabezpečenia verejného obstarávania bude splnomocnená Agentúra regionálneho rozvoja 
PSK pre verejného obstarávateľa – Prešovský samosprávny kraj. 

Uvedený dokument bude slúžiť ako základ napĺňania obsahu Memoranda o spolupráci  
pri budovaní Kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území mesta Prešov v rámci IROP. 


