Oprávnení žiadatelia
V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné
podniky pôsobiace v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu je oprávneným
žiadateľom subjekt s prevládajúcou podnikateľskou činnosťou v niektorom z
nasledujúcich SK NACE1:
Oblasť kultúrneho
alebo kreatívneho
priemyslu
Kultúrne dedičstvo,
archívy a knižnice

Kód NACE

Názov NACE

91.01

Činnosti knižníc a
archívov

Vizuálne umenie

90.03
74.20
90.01

Scénické umenie

90.02
90.04

Remeselná výroba

1

47.

SK-ISCO 08

Umelecká tvorba
Fotografické činnosti
Scénické umenie
Podporné činnosti
súvisiace so scénickým
umením
Prevádzka kultúrnych
zariadení

Maloobchod, okrem
motorových vozidiel a
motocyklov2

7312 Výrobcovia a
ladiči hudobných
nástrojov
7313 Výrobcovia
šperkov a výrobkov
z drahých kovov
7314 Výrobcovia
keramiky a hrnčiari
7315 Sklári, brúsiči
skla a remeselníci
konečnej úpravy skla
7316 Písmomaliari,
dekoratívni maliari,
rytci a leptači
7317 Remeselníci
spracúvajúci drevo,
prútie a podobný
materiál
7318 Remeselníci
spracúvajúci textil,

okrem ostatných podmienok poskytnutia pomoci stanovených vo výzve a príslušnej schéme pomoci
OprávnenéMSP sa vyznačujú: tvorbou a výrobou produktov s vysokou estetickou hodnotou, inšpirovanou alebo tradičnými
technikami, či vzormi, alebo individuálnou umeleckou kreativitou; malosériovou výrobou a vysokým podielom profesionálnej
ručnej práce, pričom niektoré časti výrobného procesu môžu byť, pri použití inovatívnych technológií a vysoko technologických
nástrojov, vykonané aj prostredníctvom mechanických a automatických strojovýých zariadení.
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kožu a podobný
materiál
7319 Umeleckí
remeselníci inde
neuvedení
7522 Stolári –
výrobcovia
výrobkov z dreva
58.11
58.13
58.14
63.91
Literatúra a tlačené
médiá

47.61

47.62

74.30
59.11

59.12

59.13
Hudba a audiovízia a
multimédiá

59.14
59.20
60.10
60.20

47.63

Vydávanie kníh
Vydávanie novín
Vydávanie časopisov a
periodík
Činnosti spravodajských
agentúr
Maloobchod s knihami v
špecializovaných
predajniach
Maloobchod s novinami
a kancelárskymi
potrebami v
špecializovaných
predajniach
Prekladateľské a
tlmočnícke činnosti
Výroba filmov,
videozáznamov a
televíznych programov
Podporné činnosti
súvisiace s výrobou
filmov, videozáznamov a
televíznych programov
Distribúcia filmov,
videozáznamov a
televíznych programov
Premietanie filmov
Príprava a zverejňovanie
zvukových nahrávok
Rozhlasové vysielanie
Vysielanie televízie a
predplatené programy
televízie
Maloobchod s audio- a
videonahrávkami v
špecializovaných
predajniach

58.21
Dizajn

74.10

Architektúra

71.11
73.11

Prezentácia podujatí a
predaj vstupeniek
Maloobchod s
použitým tovarom

79.90
47.79

Nakladateľstvo v oblasti
počítačových hier
Špecializované
dizajnérske činnosti
Architektonické činnosti
Reklamné agentúry
Ostatné rezervačné
služby a súvisiace
činnosti
Maloobchod s použitým
tovarom

