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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1295/2013
z 11. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia
č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES
(Text s významom pre EHP)

rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/
2006/ES (5) (program Kultúra) a rozhodnutí Európskeho
parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES (6) (program MEDIA
Mundus). Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 1622/2006/ES (7) (akcia Európske hlavné mestá
kultúry) a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 1194/2011/EÚ (8) (akcia „značka Európske dedičstvo“)
tiež prispievajú k podpore kultúrnych a kreatívnych
sektorov zo strany Únie.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 166 ods. 4, článok 167 ods. 5 prvú zarážku a článok
173 ods. 3,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamen
tom,

(3)

V oznámení Komisie o Európskej stratégii pre kultúru
v globalizovanom svete, ktorú schválila Rada vo svojom
uznesení zo 16. novembra 2007 (9) a Európsky parla
ment vo svojom uznesení z 10. apríla 2008 (10), sa
stanovujú ciele budúcich činností Únie v prospech
kultúrnych a kreatívnych sektorov. Jej cieľom je
podporovať kultúrnu rozmanitosť a medzikultúrny
dialóg, kultúru ako katalyzátor kreativity v rámci pre
rast a zamestnanosť a kultúru ako dôležitú súčasť medzi
národných vzťahov Únie.

(4)

So zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,
a najmä na jej články 11, 21 a 22, kultúrne a kreatívne
sektory významne prispievajú k boju proti všetkým
formám diskriminácie vrátane rasizmu a xenofóbie
a tvoria významnú platformu pre slobodu prejavu
a podporu rešpektovania kultúrnej a jazykovej rozmani
tosti.

(5)

V Dohovore UNESCO z roku 2005, ktorý nadobudol
platnosť 18. marca 2007 a ktorého je Únia zmluvnou
stranou, sa zdôrazňuje, že kultúrne činnosti, tovary
a služby majú zároveň ekonomickú aj kultúrnu povahu,
pretože sú vyjadrením identít, hodnôt a zmyslu, a preto
sa s nimi nesmie zaobchádzať, akoby mali len obchodnú
hodnotu. Cieľom tohto dohovoru je posilniť medziná
rodnú spoluprácu vrátane medzinárodných dohôd

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),
keďže:
(1)

(2)

Cieľom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len
„ZFEÚ“) je vytvárať čoraz užšie zjednocovanie národov
Európy a okrem iného zveruje Únii úlohu prispievať
k rozkvetu kultúr členských štátov pri súčasnom rešpek
tovaní ich národnej a regionálnej rozmanitosti a zároveň
zabezpečiť, aby existovali podmienky potrebné pre
konkurencieschopnosť priemyslu Únie. Únia v tejto súvi
slosti v prípade potreby podporuje a dopĺňa akcie člen
ských štátov zamerané na rešpektovanie kultúrnej a jazy
kovej rozmanitosti v súlade s článkom 167 ZFEÚ
a Dohovorom UNESCO o ochrane a podpore rozmani
tosti kultúrnych prejavov z roku 2005 (ďalej len
„Dohovor UNESCO z roku 2005“), posilňovanie konku
rencieschopnosti kultúrnych a kreatívnych sektorov
a uľahčenie prispôsobenia sa priemyselným zmenám.
Podpora Únie pre kultúrne a kreatívne sektory vychádza
najmä zo skúseností získaných v rámci programov Únie
stanovených v rozhodnutí Európskeho parlamentu
a Rady č. 1718/2006/ES (4) (program MEDIA),

(1) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 277, 13.9.2012, s. 156.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 19. novembra 2013 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. decembra
2013.
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES
z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európ
skeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (Ú. v. EÚ L 327,
24.11.2006, s. 12).

(5) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES
z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra
(2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 1).
(6) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES
z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje program spolupráce
v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA
Mundus) (Ú. v. EÚ L 288, 4.11.2009, s. 10).
(7) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES
z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu
Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019 (Ú. v. EÚ
L 304, 3.11.2006, s. 1).
(8) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo
16. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na
podporu značky Európske dedičstvo (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011,
s. 1).
(9) Ú. v. EÚ C 287, 29.11.2007, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 32.
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o koprodukcii a spoločnej distribúcii, a solidaritu
v záujme podpory kultúrnych prejavov všetkých krajín
a jednotlivcov. V dohovore sa tiež uvádza, že náležitá
pozornosť sa má venovať osobitným podmienkam
a potrebám rozličných sociálnych skupín vrátane prísluš
níkov menšín. Program na podporu kultúrnych a kreatív
nych sektorov by mal preto podporovať kultúrnu
rozmanitosť na medzinárodnej úrovni v súlade s týmto
dohovorom.

(6)

Podpora hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva,
okrem iného v zmysle Dohovoru UNESCO o zachovaní
nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 a Doho
voru UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírod
ného dedičstva z roku 1972, by mala tiež prispievať
k zvyšovaniu hodnoty príslušných lokalít a zároveň
dávať národom pocit „vlastníctva“, pokiaľ ide o kultúrnu
a historickú hodnotu takýchto lokalít.

(7)

V oznámení Komisie s názvom Európa 2020 – stratégia
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzív
neho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“) sa vyme
dzuje stratégia, ktorej cieľom je vytvoriť z Únie inteli
gentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré
zabezpečí vysokú mieru zamestnanosti, produktivity
a sociálnej súdržnosti. Komisia v tomto oznámení
upozornila na to, že Únia musí vytvoriť atraktívnejšie
rámcové podmienky pre inováciu a kreativitu. V tejto
súvislosti sú kultúrne a kreatívne sektory zdrojom inova
tívnych nápadov, z ktorých sa môžu stať produkty
a služby, ktoré vytvárajú rast a zamestnanosť a pomáhajú
riešiť spoločenské zmeny. Okrem toho excelentnosť
a konkurencieschopnosť v týchto sektoroch sú v prvom
rade výsledkom úsilia umelcov, tvorcov a profesionálov,
ktorých treba podporovať. V záujme toho by sa mal
zlepšiť prístup k financiám pre kultúrne a kreatívne
sektory.

(8)

(9)

Vo svojich záveroch o informačných službách zamera
ných na mobilitu, ktoré sú určené umelcom a pracov
níkom v oblasti kultúry (1), Rada potvrdila význam mobi
lity umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry pre Úniu
a pre dosiahnutie jej cieľov v rámci stratégie Európa
2020 a vyzvala v nich členské štáty a Komisiu, aby
v rámci svojich príslušných právomocí a s náležitým
prihliadnutím na zásadu subsidiarity uľahčili poskyto
vanie komplexných a presných informácií umelcom
a pracovníkom v oblasti kultúry, ktorí majú záujem
o mobilitu v rámci Únie.

S cieľom prispieť k posilneniu spoločného kultúrneho
priestoru je dôležité podporovať nadnárodnú mobilitu
kultúrnych a kreatívnych aktérov a nadnárodnú cirku
láciu kultúrnych a kreatívnych diel vrátane audiovizuál
nych diel a produktov, a tým podporovať kultúrne
výmeny a medzikultúrny dialóg.

(1) Ú. v. EÚ C 175, 15.6.2011, s. 5.
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(10)

Programy MEDIA, Kultúra a MEDIA Mundus boli pred
metom pravidelného monitorovania a externých hodno
tení a uskutočňovali sa verejné konzultácie o ich budúc
nosti, z ktorých vyplýva, že tieto programy zohrávajú
veľmi významnú úlohu pri ochrane a podpore kultúrnej
a jazykovej rozmanitosti Európy a že majú význam
z hľadiska potrieb kultúrnych a kreatívnych sektorov.
Ďalej z týchto monitorovacích, hodnotiacich a konzultač
ných činností, ako aj z rôznych nezávislých štúdií, najmä
zo štúdie o podnikateľskom rozmere kultúrnych a krea
tívnych sektorov, vyplýva, že kultúrne a kreatívne sektory
čelia spoločným výzvam, konkrétne náhlym zmenám
spôsobeným prechodom na digitálne technológie a globa
lizáciou, fragmentácii trhu spojenej s jazykovou rozmani
tosťou, ťažkostiam v prístupe k financiám, zložitým
administratívnym postupom a nedostatku porovna
teľných údajov, pričom všetky tieto výzvy vyžadujú opat
renia na úrovni Únie.

(11)

Európske kultúrne a kreatívne sektory sú už vo svojej
podstate rozmanité v závislosti od národných a jazyko
vých hraníc, v dôsledku čoho vzniká kultúrne bohaté
a vysoko nezávislé kultúrne prostredie, ktoré poskytuje
možnosť vyjadrenia rôznym kultúrnym tradíciám dedič
stva Európy. Takáto rôznorodosť však vedie aj k množ
stvu prekážok, ktoré bránia plynulej nadnárodnej cirku
lácii kultúrnych a kreatívnych diel a obmedzujú mobilitu
kultúrnych a kreatívnych aktérov v rámci Únie a za jej
hranicami, čo môže viesť ku geografickej nerovnováhe
a následne k obmedzenému výberu pre spotrebiteľa.

(12)

Vzhľadom na to, že európske kultúrne a kreatívne
sektory sa vyznačujú jazykovou rozmanitosťou, ktorá
v niektorých sektoroch vedie k fragmentácii podľa jazy
kov, titulky, dabing a hlasové komentovanie pre nevidia
cich majú pre cirkuláciu kultúrnych a kreatívnych diel
vrátane audiovizuálnych diel zásadný význam.

(13)

Prechod na digitálne technológie má výrazný vplyv na
tvorbu, šírenie, prístupnosť, spotrebu a speňaženie kultúr
nych a kreatívnych tovarov a služieb. Aj keď sa uznáva
potreba hľadať novú rovnováhu medzi zvyšujúcou sa
dostupnosťou kultúrnych a kreatívnych diel, spravod
livým odmeňovaním umelcov a tvorcov a vznikom
nových podnikateľských modelov, zmeny vyplývajúce
z prechodu na digitálne technológie ponúkajú európskym
kultúrnym a kreatívnym sektorom a európskej spoloč
nosti vo všeobecnosti rozsiahle príležitosti. Nižšie distri
bučné náklady, nové distribučné kanály, potenciál
nového a širšieho publika a nové príležitosti pre úzko
profilové produkty môžu uľahčiť celosvetovú prístupnosť
a zvýšiť cirkuláciu kultúrnych a kreatívnych diel. Aby
bolo možné tieto príležitosti úplne využiť a prispôsobiť
sa prechodu na digitálne technológie a globalizácii, musia
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si kultúrne a kreatívne sektory osvojiť nové zručnosti
a vyžadovať rozšírenie prístupu k financiám na účely
modernizácie zariadení, vývoja nových produkčných
a distribučných metód a prispôsobenia svojich obchod
ných modelov.

(14)

Súčasné distribučné postupy podporujú systém financo
vania kinematografie. Rastie však potreba podporovať
vznik atraktívnej legálnej online ponuky a povzbudzovať
inovácie. Preto je nevyhnutné podporovať nové spôsoby
distribúcie s cieľom umožniť vznik nových obchodných
modelov.

(15)

Digitalizácia kín je stále aktuálnou otázkou pre mnohých
malých prevádzkovateľov kín, najmä prevádzkovateľov
jednosálových kín, z dôvodu vysokých nákladov na digi
tálne vybavenie. Aj keď právomoc v oblasti kultúry majú
v prvom rade členské štáty, a mali by preto aj naďalej
riešiť túto otázku podľa potreby na vnútroštátnej, regio
nálnej a miestnej úrovni, existuje potenciál pre financo
vanie z programov a fondov Únie, najmä z tých, ktoré sú
zamerané na miestny a regionálny rozvoj.

(16)

(17)

(18)
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(19)

Spojenie súčasných programov MEDIA, Kultúra a MEDIA
Mundus pre kultúrne a kreatívne sektory do jedného
komplexného programu (ďalej len „program“) by účin
nejšie podporilo MSP, mikroorganizácie a malé a stredne
veľké organizácie v ich úsilí využiť príležitosti ponúkané
prechodom na digitálne technológie a globalizáciou,
a pomohlo by im riešiť problémy, ktoré v súčasnosti
vedú k fragmentácii trhu. Aby bol program účinný,
mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých
sektorov, ich odlišné cieľové skupiny a ich osobitné
potreby prostredníctvom individualizovaných prístupov
v rámci dvoch nezávislých podprogramov a medzisekto
rovej oblasti. Je osobitne dôležité zabezpečiť na vykoná
vacej úrovni súčinnosť medzi programom a vnútroštát
nymi a regionálnymi stratégiami pre inteligentnú špecia
lizáciu. Na tento účel by mal program vytvoriť jednotnú
podpornú štruktúru pre rôzne kultúrne a kreatívne
sektory, ktorú by tvoril systém grantov doplnený
finančným nástrojom.

(20)

V programe by sa mala zohľadniť dvojaká povaha
kultúry a kultúrnych činností, pričom by sa na jednej
strane mala uznať vnútorná a umelecká hodnota kultúry
a na druhej strane ekonomická hodnota týchto sektorov
vrátane ich širšieho spoločenského príspevku ku kreati
vite, inovácii a sociálnemu začleneniu.

(21)

Pokiaľ ide o vykonávanie programu, mala by sa
zohľadniť vnútorná hodnota kultúry a osobitná povaha
kultúrnych a kreatívnych sektorov vrátane významu nezi
skových organizácií a projektov v rámci podprogramu
Kultúra.

(22)

Záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory
(ďalej len „záručný mechanizmus“), ako samostatný
finančný nástroj, by mal kultúrnym a kreatívnym
sektorom umožniť všeobecný rast, a najmä poskytnúť
dostatočný pákový efekt v prípade nových akcií a príleži
tostí. Vybraní finanční sprostredkovatelia by mali pôsobiť
v prospech kultúrnych a kreatívnych projektov, aby sa
zabezpečilo vyrovnané portfólio úverov z hľadiska
geografického pokrytia a zastúpenia sektorov. Okrem
toho verejné a súkromné organizácie zohrávajú v tejto
súvislosti dôležitú úlohu pre dosiahnutie širokého
prístupu v rámci záručného mechanizmu.

(23)

Mali by sa zabezpečiť aj finančné prostriedky pre akciu
Európske hlavné mestá kultúry a na riadenie akcie
„značka Európske dedičstvo“, pretože prispievajú k posil
neniu pocitu príslušnosti k spoločnému kultúrnemu prie
storu, stimulácii medzikultúrneho dialógu a vzájomného
porozumenia a k posilneniu hodnoty kultúrneho dedič
stva.

Rozširovanie publika, predovšetkým pokiaľ ide o mladých
ľudí, si vyžaduje konkrétny záväzok zo strany Únie
podporovať najmä mediálnu a filmovú gramotnosť.

Jednou z najväčších výziev pre kultúrne a kreatívne
sektory, najmä pre mikropodniky, malé a stredné
podniky (ďalej len „MSP“) a mikroorganizácie, malé
a stredne veľké organizácie vrátane neziskových a mimo
vládnych organizácií, je sťažený prístup k finančným
prostriedkom, ktoré potrebujú na financovanie svojich
činností, rast a udržanie a zvýšenie svojej konkurencie
schopnosti alebo internacionalizáciu svojich činností.
Zatiaľ čo táto výzva je spoločná pre MSP vo všeobec
nosti, situácia je výrazne ťažšia v kultúrnych a kreatívnych
sektoroch, a to pre nehmotný charakter mnohých ich
aktív, prototypový profil ich činností a ich nevyhnutnú
potrebu riskovať a experimentovať v záujme inovácií.
Takéto podstupovanie rizika musí chápať a podporovať
aj finančný sektor.

Európska aliancia kultúrneho priemyslu je ako pilotný
projekt medzisektorovou iniciatívou, ktorou sa v prvom
rade podporujú kreatívne odvetvia na úrovni politík. Jej
cieľom je pritiahnuť ďalšie finančné prostriedky pre krea
tívne odvetvia na základe pákového efektu a stimulovať
dopyt iných odvetví a sektorov priemyslu po službách
kreatívnych odvetví. V záujme lepšej podpory inovácií
v kreatívnych odvetviach sa uskutoční testovanie nových
nástrojov, ktoré sa využijú v rámci vzdelávacej platformy
v oblasti politík, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia
európskych, národných a regionálnych zainteresovaných
strán.
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Okrem členských štátov a zámorských krajín a území,
ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na programe podľa
článku 58 rozhodnutia Rady 2001/822/ES (1), by
program mal byť otvorený za určitých podmienok aj
pre krajiny Európskeho združenia voľného obchodu
(ďalej len „EZVO“), ktoré sú stranami dohody o Európ
skom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), a Švaj
čiarskej konfederácii. Pristupujúce krajiny, kandidátske
krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, ktoré využívajú
predvstupovú stratégiu, ako aj krajiny, na ktoré sa vzťa
huje európska susedská politika, by tiež mali mať
možnosť zúčastniť sa na programe, avšak nie na
záručnom mechanizme.

(25)

Program by mal byť ďalej otvorený pre akcie dvojstrannej
alebo viacstrannej spolupráce s tretími krajinami na
základe dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré
sa určia s dotknutými stranami, a osobitných úprav,
ktoré sa s dotknutými stranami dohodnú.

(26)

Mala by sa podporiť spolupráca v kultúrnej a audiovizu
álnej oblasti medzi programom a medzinárodnými orga
nizáciami, ako sú UNESCO, Rada Európy, Organizácia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“)
a Svetová organizácia duševného vlastníctva (ďalej len
„WIPO“).

(27)

(28)

Je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všet
kých akcií a činností vykonávaných v rámci programu,
ich komplementárnosť k činnostiam členských štátov, ich
súlad s článkom 167 ods. 4 ZFEÚ a ich konzistentnosť
s inými činnosťami Únie, najmä v oblastiach vzdelávania,
zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže,
zdravia, občianstva a spravodlivosti, výskumu a inovácie,
priemyselnej politiky a politiky súdržnosti, cestovného
ruchu a vonkajších vzťahov, obchodu a rozvoja a digi
tálnej agendy.

V súlade so zásadami posúdenia týkajúceho sa výkon
nosti by postupy monitorovania a hodnotenia programu
mali zahŕňať podrobné výročné správy a mali by sa
vzťahovať na konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, rele
vantné a časovo viazané ciele a ukazovatele, a to aj
kvalitatívne ciele a ukazovatele. Postupy monitorovania
a hodnotenia by mali zohľadňovať prácu relevantných
aktérov, ako je Eurostat, a zistenia projektu ESS-net
kultúra a Štatistického inštitútu UNESCO. V tejto súvi
slosti, pokiaľ ide o audiovizuálny sektor, by mala pokra
čovať účasť Únie v Európskom audiovizuálnom observa
tóriu (ďalej len „observatórium“).

(1) Rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení
zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhod
nutie o pridružení zámoria) (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).
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(29)

S cieľom zabezpečiť optimálne monitorovanie a hodno
tenie programu počas celej doby jeho trvania by sa mala
na Komisiu v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegovať
právomoc prijímať akty, pokiaľ ide o prijímanie dodatoč
ných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Je
osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni
expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných
aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné
a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európ
skemu parlamentu a Rade.

(30)

Ako sa uvádza v správe Komisie z 30. júla 2010 o vplyve
rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa
upravujú právne základy európskych programov v oblasti
celoživotného vzdelávania, kultúry, mládeže a občianstva,
značné skrátenie oneskorenia postupov riadenia prispelo
k zvýšeniu efektívnosti programov. Osobitná starostlivosť
by sa mala venovať tomu, aby sa zabezpečilo, že admini
stratívne a finančné postupy sa budú aj naďalej zjedno
dušovať, a to aj využívaním riadnych, objektívnych
a pravidelne aktualizovaných systémov na určovanie
jednorazových súm, jednotkových nákladov a financo
vania paušálnou sumou.

(31)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania
tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykoná
vacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vyko
návať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 182/2011 (2).

(32)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (3) Komisia
poverila od roku 2009 Výkonnú agentúru pre vzdeláva
nie, audiovizuálny sektor a kultúru vykonávacími
úlohami týkajúcimi sa riadenia akcie Únie v oblastiach
vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry. Komisia
preto na základe analýzy nákladov a výnosov môže
použiť existujúcu výkonnú agentúru na vykonávanie
programu, ako sa stanovuje v uvedenom nariadení.

(33)

Týmto nariadením sa na celé obdobie trvania programu
stanovuje finančné krytie, ktoré má predstavovať hlavnú
referenčnú hodnotu v zmysle bodu 17 Medziinštitucio
nálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné
zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú
vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55,
28.2.2011, s. 13).
(3) Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stano
vuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré
úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11,
16.1.2003, s. 1).
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parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej discip
líne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom
finančnom hospodárení (1) pre Európsky parlament
a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(34)

Finančné záujmy Únie by sa mali chrániť prostredníc
tvom primeraných opatrení v celom cykle výdavkov
vrátane opatrení na predchádzanie, odhaľovanie a vyšetro
vanie nezrovnalostí, vymáhanie stratených, neoprávnene
vyplatených alebo nesprávne použitých finančných
prostriedkov a prípadne uloženia správnych a finančných
sankcií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2) (ďalej len „naria
denie o rozpočtových pravidlách“).
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(39)

V záujme zabezpečenia kontinuity finančnej podpory
poskytovanej v rámci programu by Komisia mala mať
možnosť posúdiť náklady priamo spojené s vykonávaním
podporovaných akcií a činností ako oprávnené na finan
covanie, a to aj vtedy, ak vznikli príjemcovi pred pred
ložením žiadosti o grant.

(40)

V záujme zabezpečenia kontinuity finančnej podpory
poskytovanej v rámci programu by sa toto nariadenie
malo uplatňovať od 1. januára 2014. Z dôvodu nalieha
vosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo
najskôr po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
(35)

(36)

So zreteľom na Európsky úrad pre boj proti podvodom
(ďalej len „OLAF“) a na nariadenie Rady (Euratom, ES)
č. 2185/96 (3) a nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (4), by sa mali vypra
covať a realizovať príslušné opatrenia na zabránenie
podvodom a na vymáhanie prostriedkov, ktoré sa stratili,
previedli alebo nesprávne použili.

Keďže ciele tohto nariadenia, a to chrániť, rozvíjať
a podporovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť,
podporovať kultúrne dedičstvo Európy a posilňovať
konkurencieschopnosť európskych kultúrnych a kreatív
nych sektorov, najmä audiovizuálneho sektora, nie je
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých
členských štátov vzhľadom na nadnárodný a medziná
rodný charakter programu, ale z dôvodov jeho rozsahu
a očakávaných vplyvov ich možno lepšie dosiahnuť na
úrovni Únie, môže Únia prijímať opatrenia v súlade so
zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej
únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvede
ného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyh
nutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(37)

Rozhodnutia
č. 1718/2006/ES,
č. 1855/2006/ES
a č. 1041/2009/ES by sa preto mali zrušiť.

(38)

Mali by sa stanoviť opatrenia na zabezpečenie prechodu
od programov MEDIA, Kultúra a MEDIA Mundus
k programu.

(1) Ú. v. EÚ C 420, 20.12.2013, s. 1
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(3) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996
o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou
s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev
pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996,
s. 2).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných
Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999
a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248,
18.9.2013, s. 1).

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Ustanovenie a trvanie
1.
Týmto nariadením sa ustanovuje program Kreatívna
Európa na podporu európskych kultúrnych a kreatívnych
sektorov (ďalej len „program“).
2.
Program sa realizuje v období od 1. januára 2014 do
31. decembra 2020.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia
pojmov:
1) „kultúrne a kreatívne sektory“ sú všetky sektory, ktorých
činnosti sú založené na kultúrnych hodnotách a/alebo
umeleckých a iných kreatívnych prejavoch, bez ohľadu na
to, či sú tieto činnosti orientované na trh alebo nie, bez
ohľadu na druh štruktúry, v ktorej sa realizujú, a nezávisle
od spôsobu financovania tejto štruktúry. K týmto činnostiam
patrí vývoj, tvorba, produkcia, šírenie a ochrana tovaru
a služieb, ktoré predstavujú kultúrne, umelecké alebo iné
kreatívne prejavy, ako aj súvisiace činnosti ako vzdelávanie
alebo riadenie. Kultúrne a kreatívne sektory zahŕňajú okrem
iného architektúru, archívy, knižnice a múzeá, umelecké
remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, televízie, videohier
a multimédií), hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo,
dizajn, festivaly, hudbu, literatúru, divadelné umenie, vydava
teľskú činnosť, rozhlas a výtvarné umenie;
2) „MSP“ sú mikropodniky a malé a stredné podniky v zmysle
vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (5);
(5) Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003, ktoré sa týka
definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124,
20.5.2003, s. 36).
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3) „zúčastnení finanční sprostredkovatelia“ sú finanční spro
stredkovatelia v zmysle článku 139 ods. 4 druhého podod
seku nariadenia o rozpočtových pravidlách, vybraní v rámci
záručného mechanizmu v súlade s nariadením o rozpočto
vých pravidlách a prílohou I k tomuto nariadeniu, ktorí
poskytujú alebo plánujú poskytovať:
a) úvery MSP a mikroorganizáciám a malým a stredne
veľkým organizáciám v kultúrnych a kreatívnych sekto
roch (záruky z Európskeho investičného fondu (ďalej len
„EIF“)); alebo
b) záruky za úvery pre iných finančných sprostredkovateľov
poskytujúcich úvery MSP a mikroorganizáciám a malým
a stredne veľkým organizáciám v kultúrnych a kreatívnych
sektoroch (protizáruky z EIF);
4) „poskytovatelia v oblasti budovania kapacít“ sú subjekty
schopné poskytovať odborné znalosti podľa prílohy I s
cieľom umožniť zúčastneným finančným sprostredkova
teľom dôsledne posúdiť špecifiká a riziká spojené s MSP
a mikroorganizáciami a malými a stredne veľkými organizá
ciami v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a s ich
projektmi.
Článok 3
Všeobecné ciele
Všeobecné ciele programu sú:
a) chrániť, rozvíjať a podporovať európsku kultúrnu a jazykovú
rozmanitosť a podporovať kultúrne dedičstvo Európy;
b) posilňovať konkurencieschopnosť európskych kultúrnych
a kreatívnych sektorov, najmä audiovizuálneho sektora, so
zámerom podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny
rast.
Článok 4
Konkrétne ciele
Konkrétne ciele programu sú:
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v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a zároveň sa usilovať
zabezpečiť vyvážené geografické pokrytie a sektorové zastú
penie;
d) podporovať rozvoj politík, inovácie, kreativitu, rozširovanie
publika a nové obchodné modely a modely riadenia
prostredníctvom podpory pre nadnárodnú politickú spolu
prácu.
Článok 5
Európska pridaná hodnota
1.
V programe sa uznáva vnútorná a ekonomická hodnota
kultúry a podporujú sa ním akcie a činnosti s európskou
pridanou hodnotou v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.
Prispieva k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 a jej hlav
ných iniciatív.
2.
Európska pridaná hodnota sa zabezpečí prostredníctvom
jedného či viacerých nasledujúcich prvkov:
a) nadnárodného charakteru akcií a činností, ktoré dopĺňajú
regionálne, národné, medzinárodné a iné programy a politiky
Únie, a vplyvu týchto akcií a činností na kultúrne a kreatívne
sektory, ako aj na občanov a ich znalosť iných kultúr než
vlastnej;
b) rozvoja a podpory nadnárodnej spolupráce medzi kultúr
nymi a kreatívnymi aktérmi vrátane umelcov, pracovníkmi
v audiovizuálnej oblasti, kultúrnymi a kreatívnymi organizá
ciami a subjektmi pôsobiacimi v audiovizuálnom sektore,
ktorá sa zameriava na podnecovanie komplexnejších, rýchlej
ších, účinnejších a dlhodobejších reakcií na globálne výzvy;
c) úspor z rozsahu a kritického množstva, ku ktorým prispieva
podpora Únie vytvárajúca pákový efekt pre dodatočné
finančné prostriedky;
d) zabezpečenia vyrovnanejších podmienok v rámci európskych
kultúrnych a kreatívnych sektorov prostredníctvom
zohľadnenia krajín s nižšou výrobnou kapacitou a/alebo
krajín či regiónov s obmedzeným geografickým a/alebo jazy
kovým priestorom.

a) podporovať schopnosť európskych kultúrnych a kreatívnych
sektorov pôsobiť na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni;
b) podporovať nadnárodnú cirkuláciu kultúrnych a kreatívnych
diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych akté
rov, najmä umelcov, ako aj osloviť nové a širšie publikum
a zlepšiť prístup ku kultúrnym a kreatívnym dielam v Únii
a za jej hranicami s osobitným zameraním na deti, mladých
ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a nedostatočne zastú
pené skupiny;
c) udržateľným spôsobom posilňovať finančnú kapacitu MSP
a mikroorganizácií a malých a stredne veľkých organizácií

Článok 6
Štruktúra programu
Program pozostáva z:
a) podprogramu MEDIA;
b) podprogramu Kultúra;
c) medzisektorovej oblasti.
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Článok 7
Logá podprogramov
1.
Komisia zabezpečí zviditeľnenie programu prostredníc
tvom použitia log, ktoré budú samostatné pre každý podpro
gram.
2.
Príjemcovia v rámci podprogramu MEDIA použijú logo
uvedené v prílohe II. Komisia určí podrobnosti používania
tohto loga a oznámi ich príjemcom.
3.
Príjemcovia v rámci podprogramu Kultúra použijú logo,
ktoré určí Komisia. Komisia určí podrobnosti používania tohto
loga a oznámi ich príjemcom.
4.
Komisia a informačné kancelárie programu Kreatívna
Európa uvedené v článku 16 sú tiež oprávnené používať logá
podprogramov.
Článok 8
Prístup k programu
1.
Program podporuje kultúrnu rozmanitosť na medziná
rodnej úrovni v súlade s Dohovorom UNESCO z roku 2005.
2.

Na programe sa môžu zúčastňovať členské štáty.

3.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, na programe sa
môžu zúčastňovať tieto krajiny za predpokladu, že uhradia
dodatočné rozpočtové prostriedky, a pokiaľ ide o podprogram
MEDIA, splnia podmienky stanovené v smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (1):
a) pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandi
dátske krajiny, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu,
v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmien
kami účasti týchto krajín na programoch Únie, stanovenými
v príslušných rámcových dohodách, rozhodnutiach
Asociačnej rady alebo podobných dohodách;
b) krajiny EZVO, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP,
v súlade s uvedenou dohodou;
c) Švajčiarska konfederácia na základe dvojstrannej dohody
s touto krajinou;
d) krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika,
v súlade s postupmi stanovenými s týmito krajinami na
základe rámcových dohôd, v ktorých sa stanovuje ich
účasť na programoch Únie.
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca
2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom,
iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských
štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych
služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v.
EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
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4.
Krajiny uvedené v odseku 3 písm. a) a d) sú vylúčené
z účasti na záručnom mechanizme.

5.
Program je otvorený pre akcie dvojstrannej alebo viac
strannej spolupráce zamerané na vybrané krajiny alebo regióny
na základe dodatočných rozpočtových prostriedkov, ktoré
uhradia tieto krajiny alebo regióny, a osobitných úprav, ktoré
sa s nimi dohodnú.

6.
Program umožňuje spoluprácu a spoločné akcie s kraji
nami, ktoré sa na programe nezúčastňujú, a s medzinárodnými
organizáciami, ktoré sa venujú kultúrnym a kreatívnym sekto
rom, ako sú UNESCO, Rada Európy, OECD alebo WIPO, na
základe spoločných príspevkov na realizáciu cieľov programu.

KAPITOLA II

Podprogram MEDIA
Článok 9
Priority podprogramu MEDIA
1.
V oblasti posilňovania schopnosti európskeho audiovizu
álneho sektora pôsobiť na nadnárodnej úrovni sa stanovujú
tieto priority:

a) uľahčovať získavanie a zlepšovanie zručností a schopností
pracovníkov v audiovizuálnej oblasti a rozvoj sietí vrátane
využívania digitálnych technológií s cieľom prispôsobiť sa
vývoju na trhu, testovanie nových prístupov k rozširovaniu
publika, ako aj testovanie nových obchodných modelov;

b) zvyšovať schopnosť subjektov pôsobiacich v audiovizuálnom
sektore vytvárať európske audiovizuálne diela s potenciálom
cirkulácie v Únii a mimo nej a uľahčiť európsku a medziná
rodnú koprodukciu vrátane koprodukcie s televíznymi vysie
lateľmi;

c) podnecovať
vzájomnú
výmenu
medzi
podnikmi
uľahčovaním prístupu subjektov pôsobiacich v audiovizu
álnom sektore na trhy a k obchodným nástrojom so
zámerom zvýšiť viditeľnosť ich projektov na trhu Únie
a na medzinárodných trhoch.

2.
V oblasti podpory nadnárodnej cirkulácie sa stanovujú
tieto priority:

a) podporovať distribúciu filmov do kín prostredníctvom
nadnárodného marketingu, vytvárania značiek, distribúcie
a sprístupňovania audiovizuálnych diel;

b) presadzovať nadnárodný marketing, vytváranie značiek
a distribúciu audiovizuálnych diel na všetkých iných platfor
mách než v kinách;
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c) podporovať rozširovanie publika ako prostriedku na
podnecovanie záujmu o európske audiovizuálne diela a zlep
šovanie prístupu k nim, najmä prostredníctvom propagácie,
podujatí, filmovej gramotnosti a festivalov;

i) iniciatívy predstavujúce a podporujúce rozmanitosť európ
skych audiovizuálnych diel vrátane krátkych filmov,
napríklad festivaly a iné propagačné podujatia;

d) podporovať nové spôsoby distribúcie s cieľom umožniť
vznik nových obchodných modelov.

j) činnosti zamerané na podporu filmovej gramotnosti
a prehlbovanie poznatkov publika o európskych audiovizu
álnych dielach vrátane audiovizuálneho a kinematografického
dedičstva, ako aj jeho záujmu o ne, a to najmä v prípade
mladého publika;

Článok 10
Opatrenia na podporu podprogramu MEDIA
S cieľom plniť priority stanovené v článku 9 sa v rámci podpro
gramu MEDIA poskytuje podpora na:
a) vypracovanie komplexnej škály opatrení ďalšej odbornej
prípravy podporujúcich získavanie a zlepšovanie zručností
a schopností pracovníkov v audiovizuálnej oblasti, spoločné
využívanie poznatkov a iniciatívy v oblasti nadväzovania
kontaktov vrátane využívania digitálnych technológií;
b) vývoj európskych audiovizuálnych diel, najmä filmov a tele
víznych diel, ako je fikcia, dokumentárne filmy a detské
a animované filmy, ako aj interaktívne diela, ako sú videohry
a multimédiá so zvýšeným potenciálom cezhraničnej cirku
lácie;
c) činnosti zamerané na podporu európskych spoločností
produkujúcich audiovizuálne diela, najmä nezávislých
produkčných spoločností, v záujme uľahčovania európskych
a medzinárodných koprodukcií audiovizuálnych diel vrátane
televíznych diel;
d) činnosti, ktoré umožňujú nadväzovanie kontaktov medzi
európskymi a medzinárodnými koprodukčnými partnermi
a/alebo poskytujú nepriamu podporu pre koprodukcie audio
vizuálnych diel prostredníctvom medzinárodných kopro
dukčných fondov so sídlom v krajine účastniacej sa
programu;
e) uľahčovanie prístupu na odborné obchodné podujatia a trhy
v audiovizuálnom sektore a používania obchodných
nástrojov online v rámci Únie aj mimo nej;

k) inovatívne akcie, v rámci ktorých sa testujú nové obchodné
modely a nástroje v oblastiach, ktoré pravdepodobne
ovplyvní zavedenie a používanie digitálnych technológií.

Článok 11
Európske audiovizuálne observatórium
1.

Únia je členom observatória počas trvania programu.

2.
Účasť Únie v observatóriu prispeje k plneniu priorít
podprogramu MEDIA prostredníctvom:

a) podpory transparentnosti a vytvárania rovnakých podmie
nok, pokiaľ ide o možnosti prístupu k právnym a finančným/
trhovým informáciám, a prispievania k porovnateľnosti práv
nych a štatistických informácií;

b) zabezpečenia analýzy údajov a trhov, ktorá je užitočná pri
vypracúvaní usmernení pre činnosti podprogramu MEDIA
a pri hodnotení ich vplyvu na trh.

3.

Komisia zastupuje Úniu v jej vzťahoch s observatóriom.

KAPITOLA III

Podprogram Kultúra
Článok 12

f) vytváranie systémov podpory distribúcie európskych inoná
rodných filmov prostredníctvom distribúcie v kinách a na
iných platformách, ako aj podpory činností medzinárodného
predaja, najmä titulkovania, dabingu a hlasového komento
vania audiovizuálnych diel;
g) uľahčenie cirkulácie európskych filmov na celom svete
a medzinárodných filmov v Únii na všetkých distribučných
platformách prostredníctvom projektov medzinárodnej
spolupráce v audiovizuálnom sektore;
h) siete európskych prevádzkovateľov kín, ktoré premietajú
významný podiel inonárodných európskych filmov;

Priority podprogramu Kultúra
1.
V oblasti posilňovania schopnosti kultúrnych a kreatívnych
sektorov pôsobiť na nadnárodnej úrovni sa stanovujú tieto
priority:

a) podporovať akcie poskytujúce kultúrnym a kreatívnym
aktérom zručnosti, schopnosti a know-how, ktoré prispie
vajú k posilňovaniu kultúrnych a kreatívnych sektorov,
a to vrátane podpory prispôsobenia sa digitálnym technoló
giám, skúšania inovatívnych prístupov k rozširovaniu
publika a testovania nových obchodných modelov a modelov
riadenia;
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b) podporovať akcie umožňujúce kultúrnym a kreatívnym
aktérom spolupracovať na medzinárodnej úrovni a interna
cionalizovať svoju profesionálnu dráhu a činnosti v Únii a za
jej hranicami, pokiaľ možno na základe dlhodobých stratégií;
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KAPITOLA IV

Medzisektorová oblasť
Článok 14
Záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory

c) poskytovať podporu pre posilňovanie európskych kultúrnych
a kreatívnych organizácií a vytváranie medzinárodných sietí
so zámerom uľahčiť prístup k pracovným príležitostiam.

1.
Komisia zriadi záručný mechanizmus zameraný na
kultúrne a kreatívne sektory.

2.
V oblasti podpory nadnárodnej cirkulácie a mobility sa
stanovujú tieto priority:

Záručný mechanizmus pôsobí ako samostatný nástroj a je
vytvorený a riadený v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpoč
tových pravidlách.

a) podporovať medzinárodné turné, podujatia, výstavy a festi
valy;
b) podporovať cirkuláciu európskej literatúry, aby sa zaručil čo
najširší prístup k nej;
c) podporovať rozširovanie publika ako prostriedku na
podnecovanie záujmu o európske kultúrne a kreatívne
diela a hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a na zlepšo
vanie prístupu k nim.
Článok 13

2.

Záručný mechanizmus má tieto priority:

a) uľahčovať prístup k finančným prostriedkom pre MSP,
mikroorganizácie a malé a stredne veľké organizácie v kultúr
nych a kreatívnych sektoroch;
b) zlepšovať schopnosť zúčastnených finančných sprostredko
vateľov posúdiť riziká spojené s MSP a mikroorganizáciami
a malými a stredne veľkými organizáciami v kultúrnych
a kreatívnych sektoroch a s ich projektmi, a to aj prostred
níctvom technickej pomoci a rozvíjania znalostí a nadväzo
vania kontaktov.
Priority sa vykonávajú v súlade s prílohou I.

Opatrenia na podporu podprogramu Kultúra
1.
S cieľom vykonávať priority stanovené v článku 12 sa
v rámci podprogramu Kultúra poskytuje podpora na:
a) projekty nadnárodnej spolupráce, na ktorých sa zúčastňujú
kultúrne a kreatívne organizácie z rôznych krajín s cieľom
vykonávať sektorové alebo medzisektorové činnosti;

3.
V súlade s článkom 139 ods. 4 nariadenia o rozpočtových
pravidlách Komisia vykonáva záručný mechanizmus formou
nepriameho riadenia tak, že poveruje úlohami EIF, ako sa
uvádza v článku 58 ods. 1 písm. c) bode iii) uvedeného naria
denia, za splnenia podmienok dohody medzi Komisiou a EIF.
Článok 15
Nadnárodná spolupráca v oblasti politík

b) činnosti európskych sietí kultúrnych a kreatívnych organi
zácií z rôznych krajín;
c) činnosti organizácií s európskym zameraním, ktoré
podporujú rozvoj nových talentov a podnecujú nadnárodnú
mobilitu kultúrnych a kreatívnych aktérov a cirkuláciu diel
s potenciálom významným spôsobom ovplyvniť kultúrne
a kreatívne sektory a zabezpečiť dlhotrvajúce účinky;

1.
S cieľom presadzovať nadnárodnú spoluprácu v oblasti
politík sa v rámci medzisektorovej oblasti podporí:
a) nadnárodná výmena skúseností a know-how, pokiaľ ide
o nové obchodné modely a modely riadenia, činnosti part
nerského učenia a nadväzovania kontaktov medzi kultúr
nymi a kreatívnymi organizáciami a tvorcami politík vo
vzťahu k rozvoju kultúrnych a kreatívnych sektorov,
s podporou čo najširšieho využívania digitálnych sietí, ak
je to vhodné;

d) preklady literárnych diel a ich ďalšiu propagáciu;
e) osobitné akcie zamerané na zviditeľňovanie bohatstva
a rozmanitosti európskych kultúr a na podnecovanie medzi
kultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia vrátane
kultúrnych cien Únie, akcie Európske hlavné mestá kultúry
a akcie „značka Európske dedičstvo“.
2.
Opatrenia stanovené v odseku 1 podporujú najmä nezi
skové projekty.

b) zhromažďovanie údajov o trhu, štúdie, analýzy trhu práce
a potrebných zručností, analýzy európskych a vnútroštátnych
politík v oblasti kultúry a podpora štatistického zisťovania na
základe nástrojov a kritérií podľa jednotlivých sektorov
a hodnotení vrátane meraní všetkých aspektov dosahu
programu;
c) úhrada poplatku za členstvo Únie v observatóriu s cieľom
podporovať zhromažďovanie a analýzu údajov v audiovizu
álnom sektore;
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d) testovanie nových a medzisektorových obchodných
prístupov k financovaniu, distribúcii a speňažovaniu tvorby;
e) konferencie, semináre a politický dialóg, a to aj v oblasti
kultúrnej a mediálnej gramotnosti, prípadne s podporou
nadväzovania kontaktov v rámci digitálnych sietí;
f) informačné kancelárie programu Kreatívna Európa uvedené
v článku 16 a vykonávanie ich úloh.

20.12.2013

f) zabezpečujú komunikáciu a šírenie informácií o financovaní
poskytnutom z Únie a o výsledkoch dosiahnutých v ich
krajine.

4.
Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí kvalitu
a výsledky služieb poskytovaných informačnými kanceláriami
programu Kreatívna Európa prostredníctvom pravidelného
a nezávislého monitorovania a hodnotenia.

KAPITOLA V

2.
Komisia do 30. júna 2014 vypracuje štúdiu uskutočni
teľnosti, v ktorej sa preskúma možnosť zhromažďovať a analy
zovať údaje v ostatných kultúrnych a kreatívnych sektoroch,
okrem audiovizuálneho sektora, a výsledky tejto štúdie predloží
Európskemu parlamentu a Rade.
Podľa výsledkov štúdie uskutočniteľnosti môže Komisia pred
ložiť návrh na zmenu tohto nariadenia zodpovedajúcim spôso
bom.
Článok 16
Informačné kancelárie programu Kreatívna Európa
1.
Krajiny zúčastňujúce sa na programe zriadia v spolupráci
s Komisiou informačné kancelárie programu Kreatívna Európa
v súlade so svojím vnútroštátnym právom a praxou (ďalej len
„informačné kancelárie programu Kreatívna Európa“).
2.
Komisia podporí sieť informačných kancelárií programu
Kreatívna Európa.
3.
Informačné kancelárie programu Kreatívna Európa vyko
návajú tieto úlohy, pričom zohľadňujú osobitné charakteristiky
každého sektora:
a) poskytujú informácie o programe v ich krajine a propagujú
v nej program;

Výsledky výkonnosti a šírenie
Článok 17
Konzistentnosť a komplementárnosť
1.
Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí
celkovú konzistentnosť a komplementárnosť programu s:

a) príslušnými politikami Únie, napríklad v oblastiach vzdelá
vania, zamestnanosti, zdravia, vnútorného trhu, digitálneho
programu, mládeže, občianstva, vonkajších vzťahov,
obchodu, výskumu a inovácií, podnikania, cestovného ruchu,
spravodlivosti, rozširovania a rozvoja;

b) inými príslušnými zdrojmi finančných prostriedkov Únie
v oblasti kultúrnej a mediálnej politiky, najmä Európskym
sociálnym fondom, Európskym fondom regionálneho
rozvoja a programami pre výskum a inovácie, ako aj finanč
nými nástrojmi týkajúcimi sa spravodlivosti a občianstva,
programami vonkajšej spolupráce a predvstupovými
nástrojmi.

2.
Uplatňovaním a vykonávaním tohto nariadenia nie sú
dotknuté medzinárodné záväzky Únie.

Článok 18
Monitorovanie a hodnotenie

b) pomáhajú kultúrnym a kreatívnym sektorom v súvislosti
s programom a poskytujú základné informácie o ďalších
relevantných možnostiach podpory dostupnej v rámci poli
tiky Únie;
c) podnecujú cezhraničnú spoluprácu v rámci kultúrnych
a kreatívnych sektorov;
d) poskytujú podporu Komisii v súvislosti s kultúrnymi a krea
tívnymi sektormi v krajinách, ktoré sa zúčastňujú na
programe, napríklad prostredníctvom poskytovania dostup
ných údajov o týchto sektoroch;
e) podporujú Komisiu pri zabezpečovaní náležitej komunikácie
o výsledkoch a vplyvoch programu a ich šírenia;

1.
Komisia zabezpečí pravidelné monitorovanie a externé
hodnotenie programu na základe nižšie uvedených kvalitatív
nych a kvantitatívnych ukazovateľov výkonnosti:

a) ukazovatele pre všeobecné ciele uvedené v článku 3:

i) úroveň kultúrnych a kreatívnych sektorov, zmeny zames
tnanosti a podiel na zamestnanosti a podiel na hrubom
domácom produkte;

ii) počet ľudí, ktorí majú prístup k európskym kultúrnym
a kreatívnym dielam, a to aj, pokiaľ možno, k dielam
z iných krajín, ako je ich krajina.
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b) ukazovatele pre konkrétny cieľ uvedený v článku 4 písm. a):
i) rozsah medzinárodných činností kultúrnych a kreatívnych
organizácií a počet vytvorených nadnárodných partner
stiev;
ii) počet skúseností so vzdelávaním a činností, ktoré sa
podporili z programu a ktoré zlepšili schopnosti a zvýšili
zamestnateľnosť kultúrnych a kreatívnych aktérov vrátane
pracovníkov v audiovizuálnej oblasti;
c) ukazovatele pre konkrétny cieľ uvedený v článku 4 písm. b),
pokiaľ ide o podprogram MEDIA:
i) počet návštevníkov kín, pokiaľ ide o európske inoná
rodné filmy v Európe a európske filmy na celom svete
(10 najvýznamnejších neeurópskych trhov),
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iv) počet MSP a mikroorganizácií, malých a stredne veľkých
organizácií, ktoré sú príjemcami prostriedkov zo záruč
ného mechanizmu, rozdelených do kategórií podľa
krajiny pôvodu, veľkosti a sektorov;
v) priemerná miera neschopnosti splácať úvery;
vi) dosiahnutý pákový efekt úverov, na ktoré boli poskyt
nuté záruky, vo vzťahu k orientačnému pákovému efektu
(1:5,7);
f) ukazovatele pre konkrétny cieľ uvedený v článku 4 písm. d):
i) počet členských štátov využívajúcich pri tvorbe svojich
vnútroštátnych politík výsledky otvorenej metódy koordi
nácie;
ii) počet nových iniciatív a politických výsledkov.

ii) percentuálny podiel európskych audiovizuálnych diel
v kinách, televízii a na digitálnych platformách;
iii) počet ľudí v členských štátoch využívajúcich prístup
k inonárodným európskym audiovizuálnym dielam
a počet ľudí v krajinách zúčastňujúcich sa na programe,
ktorí využívajú prístup k európskym audiovizuálnym
dielam;
iv) počet európskych videohier vyrobených v Únii, ako aj
v krajinách zúčastňujúcich sa na programe;
d) ukazovatele pre konkrétny cieľ uvedený v článku 4 písm. b),
pokiaľ ide o podprogram Kultúra:
i) počet ľudí priamo a nepriamo oslovených prostredníc
tvom projektov podporovaných programom;
ii) počet projektov určených deťom, mladým ľuďom
a skupinám s nedostatočným zastúpením a odhadovaný
počet oslovených ľudí;
e) ukazovatele pre konkrétny cieľ uvedený v článku 4 písm. c):
i) objem úverov, na ktoré boli poskytnuté záruky v rámci
záručného mechanizmu, rozdelených do kategórií podľa
krajiny pôvodu, veľkosti a sektorov MSP a mikroorgani
zácií a malých a stredne veľkých organizácií,
ii) objem úverov poskytnutých zúčastnenými finančnými
sprostredkovateľmi rozdelených do kategórií podľa
krajiny pôvodu;
iii) počet a geografické rozloženie zúčastnených finančných
sprostredkovateľov,

2.
Výsledky procesu monitorovania
zohľadnia pri vykonávaní programu.

a

hodnotenia

sa

3.
Okrem pravidelného monitorovania programu Komisia
vypracuje hodnotiacu správu v polovici jeho trvania založenú
na externom a nezávislom hodnotení, v ktorej:
a) sa uvedú kvalitatívne a kvantitatívne prvky s cieľom posúdiť
efektívnosť programu pri dosahovaní jeho cieľov, účinnosť
programu a jeho európsku pridanú hodnotu;
b) sa riešia možnosti zjednodušenia programu, jeho vnútorná
a vonkajšia súdržnosť, trvalá relevantnosť všetkých jeho
cieľov a prínos opatrení k prioritám Únie v oblasti inteli
gentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;
c) sa zohľadnia výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu
rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/
2009/ES.
4.
Komisia do 31. decembra 2017 predloží Európskemu
parlamentu a Rade hodnotiacu správu v polovici trvania
uvedenú v odseku 3.
5.
Na základe konečného externého a nezávislého hodno
tenia Komisia vypracuje záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej
vyhodnotí dlhodobé vplyvy a udržateľnosť programu na základe
zvolených kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Pokiaľ
ide o konkrétny cieľ uvedený v článku 4 písm. c), Komisia tiež
vyhodnotí účinky záručného mechanizmu na prístup
k bankovým úverom a súvisiace náklady pre MSP, mikroorga
nizácie a malé a stredne veľké organizácie v kultúrnych a krea
tívnych sektoroch.
6.
Komisia do 30. júna 2022 predloží Európskemu parla
mentu a Rade záverečnú hodnotiacu správu uvedenú v
odseku 5.
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Článok 19

KAPITOLA VII

Komunikácia a šírenie

Vykonávacie ustanovenia

1.
Komisia poskytne krajinám, ktoré sa zúčastňujú na
programe, informácie o projektoch, ktoré dostali finančné
prostriedky Únie, a to tak, že im zašle rozhodnutia o výsledkoch
výberu do dvoch týždňov po ich prijatí.

Článok 22

2.
Príjemcovia
v
rámci
projektov
podporovaných
programom zabezpečia komunikáciu a šírenie informácií
o financovaní z Únie, ktoré získali, a o dosiahnutých výsled
koch.
3.
Komisia zabezpečí šírenie príslušných informácií infor
mačným kanceláriám programu Kreatívna Európa.

KAPITOLA VI

Delegované akty
Článok 20
Delegovanie právomoci na Komisiu
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21 prijímať dele
gované akty týkajúce sa doplnenia kvalitatívnych a kvantitatív
nych ukazovateľov výkonnosti stanovených v článku 18 ods. 1.
Článok 21
Vykonávanie delegovania právomoci
1.
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za
podmienok stanovených v tomto článku.
2.
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 20
sa Komisii udeľuje na dobu trvania programu.
3.
Delegovanie právomoci uvedené v článku 20 môže
Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhod
nutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledu
júcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním
dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účin
nosť.
4.
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne
Európskemu parlamentu a Rade.
5.
Delegovaný akt prijatý podľa článku 20 nadobudne účin
nosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu
nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa ozná
menia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.
Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota
predĺži o dva mesiace.

Vykonávanie programu
1.
Komisia vykonáva program v súlade s nariadením
o rozpočtových pravidlách.
2.
Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov
ročný pracovný program týkajúci sa podprogramov a medzisek
torovej oblasti. Komisia v ročnom pracovnom programe zabez
pečí, aby sa všeobecné a konkrétne ciele stanovené v článkoch 3
a 4, ako aj priority stanovené v článkoch 9 a 12, plnili každý
rok konzistentným spôsobom, a uvedie očakávané výsledky,
spôsob vykonávania a celkovú výšku plánu financovania.
Ročný pracovný program obsahuje taktiež opis opatrení, ktoré
sa majú financovať, údaje o sume vyčlenenej na každé opatrenie
a orientačný harmonogram vykonávania.
V prípade grantov obsahuje ročný pracovný program priority,
kritéria oprávnenosti a výberové kritériá, ako i kritériá
prideľovania a maximálnu mieru spolufinancovania. Finančný
príspevok z programu je maximálne 80 % nákladov na
podporované operácie.
Pokiaľ ide o záručný mechanizmus, ročný pracovný program
zahŕňa kritériá oprávnenosti a výberové kritériá pre finančných
sprostredkovateľov, kritériá vylúčenia vzťahujúce sa na obsah
projektov, ktoré predložili zúčastnení finanční sprostredkovate
lia, pridelené ročné finančné prostriedky EIF, ako aj kritériá
oprávnenosti, výberové kritériá a kritériá prideľovania pre
poskytovateľov v oblasti budovania kapacít.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom
preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 4.
3.
Komisia prijme všeobecné usmernenia pre vykonávanie
programu v súlade s konzultačným postupom uvedeným
v článku 23 ods. 3.
Článok 23
Postup výboru
1.
Komisii pomáha výbor („Výbor Kreatívna Európa“).
Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ)
č. 182/2011.
2.
Výbor Kreatívna Európa môže na účely riešenia konkrét
nych otázok súvisiacich s podprogramami a medzisektorovou
oblasťou zasadať v osobitných zloženiach.
3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
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Článok 24
Finančné ustanovenia
1.
Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od
1. januára 2014 do 31. decembra 2020 je stanovené na
1 462 724 000 EUR v bežných cenách.
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6.
Odchylne od článku 130 ods. 2 nariadenia o rozpočtových
pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch môže Komisia
posúdiť náklady priamo spojené s vykonávaním podporovaných
akcií a činností ako oprávnené, aj keď tieto náklady vzniknú
príjemcovi pred predložením žiadosti o grant.

Článok 25
Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament
a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

2.

Finančné krytie uvedené v odseku 1 sa pridelí takto:

a) najmenej 56 % na podprogram MEDIA;

Ochrana finančných záujmov Únie
1.
Komisia prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto
nariadenia chránili finančné záujmy Únie prostredníctvom
uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov,
korupcie a iných nezákonných činností, prostredníctvom účin
ných kontrol a inšpekcií a spätného získania neoprávnene
vyplatených súm v prípade odhalenia nezrovnalostí a v prípade
potreby, prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajú
cich správnych a finančných sankcií.

b) najmenej 31 % na podprogram Kultúra;

c) najviac 13 % na medzisektorovú oblasť, pričom najmenej
4 % sa pridelia na opatrenia nadnárodnej spolupráce uvedené
v článku 15 a pre informačné kancelárie programu Kreatívna
Európa.

3.
Administratívne náklady spojené s vykonávaním
programu tvoria súčasť pridelenia prostriedkov stanoveného
v odseku 2 a celková suma týchto nákladov neprekročí 7 %
rozpočtu programu, z čoho sa 5 % pridelí na vykonávanie
podprogramu MEDIA a 2 % na vykonávanie podprogramu
Kultúra.

4.
Finančné krytie uvedené v odseku 1 môže pokrývať
výdavky na prípravné činnosti, činnosti monitorovania,
kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sa priamo vyžadujú na
riadenie programu a dosahovanie jeho cieľov, najmä na štúdie,
stretnutia expertov, informačné a komunikačné činnosti vrátane
inštitucionálnej komunikácie v súvislosti s politickými priori
tami Únie, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov programu,
a výdavky spojené so sieťami IT so zameraním na spracovanie
a výmenu informácií, spolu so všetkými ďalšími výdavkami na
technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisii vzniknú pri
riadení programu.

2.
Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú
právomoc na základe kontrol dokumentov a kontrol a inšpekcií
na mieste vykonať audit u všetkých príjemcov grantov, dodáva
teľov a subdodávateľov, ktorým boli v rámci programu poskyt
nuté finančné prostriedky Únie.

3.
OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol
a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi
stanovenými v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadení
(EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom zistiť, či došlo k podvodu,
korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti vplývajúcej
na finančné záujmy Únie v súvislosti s dohodou o grante alebo
rozhodnutím o grante alebo so zmluvou financovanou v rámci
programu.

4.
Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody
o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizá
ciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante, ktoré
budú výsledkom vykonávania tohto nariadenia, obsahujú usta
novenia, ktorými sa Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF
v súlade s ich príslušnými právomocami výslovne udeľuje
právomoc vykonávať audity a vyšetrovania.

KAPITOLA VIII

Záverečné ustanovenia
5.
Finančné krytie uvedené v odseku 1 môže pokrývať
výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú na
zabezpečenie kontinuity medzi opatreniami prijatými podľa
rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/
2009/ES a tohto nariadenia.

V prípade potreby sa rozpočtové prostriedky môžu zahrnúť do
rozpočtu na obdobie po roku 2020 na pokrytie podobných
výdavkov, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neukončia
do 31. decembra 2020.

Článok 26
Zrušenie a prechodné ustanovenie
1.
Rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/
2009/ES sa týmto zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2014.

2.
Činnosti vykonávané do 31. decembra 2013 na základe
rozhodnutí uvedených v odseku 1 sa až do ich ukončenia
naďalej riadia podľa uvedených rozhodnutí.
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Článok 27
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS
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PRÍLOHA I
VYKONÁVACIE OPATRENIA PRE ZÁRUČNÝ MECHANIZMUS PRE KULTÚRNE A KREATÍVNE SEKTORY
Finančná podpora poskytovaná zo záručného mechanizmu sa vyčleňuje pre MSP a mikroorganizácie a malé a stredne
veľké organizácie v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a prispôsobuje sa osobitným potrebám týchto sektorov a ako taká
sa špecifikuje.
1. Úlohy
Záručný mechanizmus poskytuje:
a) záruky zúčastneným finančným sprostredkovateľom z ktorejkoľvek krajiny zúčastňujúcej sa na záručnom mecha
nizme;
b) zúčastneným finančným sprostredkovateľom dodatočné odborné znalosti na hodnotenie rizík spojených s MSP
a mikroorganizáciami a malými a stredne veľkými organizáciami a s ich kultúrnymi a kreatívnymi projektmi.
2. Výber zúčastnených finančných sprostredkovateľov
EIF vyberie zúčastnených finančných sprostredkovateľov v súlade s najlepšími trhovými postupmi a konkrétnym
cieľom uvedeným v článku 4 písm. c). Výberové kritériá zahŕňajú najmä:
a) objem dlhových finančných prostriedkov sprístupnených pre MSP, mikroorganizácie a malé a stredne veľké
organizácie;
b) politiku riadenia rizík v prípade operácií poskytovania úverov, najmä so zreteľom na kultúrne a kreatívne projekty;
c) schopnosť vytvoriť diverzifikované úverové portfólio a navrhnúť MSP a mikroorganizáciám a malým a stredne
veľkým organizáciám zo všetkých regiónov a sektorov marketingový a propagačný plán.
3. Dĺžka trvania záručného mechanizmu
Jednotlivé záruky môžu mať splatnosť až 10 rokov.
V súlade s článkom 21 ods. 3 písm. i) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa spätné platby vytvorené zárukami
pripisujú záručnému mechanizmu na obdobie, ktoré neprekročí obdobie záväzku plus 10 rokov. Spätné platby
vytvorené v súlade s ustanoveniami príslušných dohôd o delegovaní v rámci fungovania garančného fondu výroby
MEDIA zriadeného pred rokom 2014 sa pripisujú v prospech záručného mechanizmu v období 2014-2020. Komisia
informuje členské štáty o takýchto prípadoch pripísania prostredníctvom Výboru Kreatívna Európa.
4. Budovanie kapacít
Budovanie kapacít v rámci záručného mechanizmu je poskytovanie odborných znalostí zúčastneným finančným
sprostredkovateľom s cieľom rozšíriť ich poznatky o kultúrnych a kreatívnych sektoroch (pokiaľ ide o nehmotnú
povahu aktív slúžiacich ako zábezpeka, veľkosť trhu s nedostatkom kritického objemu a charakter prototypu
produktov a služieb), a poskytovanie dodatočných odborných znalostí pri vytváraní portfólií a hodnotení rizík
spojených s kultúrnymi a kreatívnymi projektmi každému zúčastnenému finančnému sprostredkovateľovi.
Zdroje vyčlenené na budovanie kapacít predstavujú maximálne 10 % rozpočtu záručného mechanizmu.
EIF vyberie poskytovateľov v oblasti budovania kapacít v mene záručného mechanizmu a pod dohľadom Komisie vo
verejnom a otvorenom verejnom obstarávaní na základe kritérií, ako sú skúsenosti s financovaním kultúrnych a krea
tívnych sektorov, odborné znalosti, geografický dosah, kapacita dodávok a znalosť trhu.
5. Rozpočet
Pridelené rozpočtové prostriedky pokryjú celkové náklady záručného mechanizmu vrátane platobných záväzkov voči
zúčastneným finančným sprostredkovateľom, ako sú straty vyplývajúce zo záruk, poplatky pre EIF za správu finanč
ných prostriedkov Únie, a všetky ostatné oprávnené náklady alebo výdavky.
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6. Zviditeľňovanie a zvyšovanie informovanosti
EIF prispieva k propagácii záručného mechanizmu v rámci európskeho bankového sektora. Okrem toho každý
zúčastnený finančný sprostredkovateľ a EIF zabezpečia, aby sa poskytol primeraný stupeň zviditeľnenia a transparent
nosti podpore v rámci záručného mechanizmu, a to poskytovaním informácií o možnostiach financovania cieľovým
MSP a mikroorganizáciám a malým a stredne veľkým organizáciám.
Komisia na tento účel okrem iného poskytne sieti informačných kancelárií programu Kreatívna Európa informácie
nevyhnutné na to, aby mohli vykonávať svoje úlohy.
7. Druhy úverov
Medzi druhy úverov krytých záručným mechanizmom patria najmä:
a) investície do hmotných alebo nehmotných aktív;
b) prevody podnikov;
c) prevádzkový kapitál (napríklad dočasné financovanie, preklenutie nedostatku finančných prostriedkov, peňažný tok,
úverové linky).
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PRÍLOHA II
LOGO PODPROGRAMU MEDIA
Podprogram MEDIA má takéto logo:
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