Modelový
príklad
žiadosti o
grant
Case study pre žiadateľov o granty
pre kultúrny a kreatívny priemysel

Nákup technológie
pre remeselnú
výrobu
Remeselník Rudo, pracujúci na živnosť
v stolárskej veľkovýrobe po poobediach a
víkendoch, vyrába vo svojej malej dielni poctivý
masívny nábytok. Má jednu starú hobľovačku,
cirkulárnu pílu, malú stolársku hoblicu nahlodanú
zubom času a sadu opotrebovaného ručného
náradia. Stačilo však pár zákazníkov, ktorí
zariadili svoje obydlia jedinečným nábytkom,
pútajúcim pohľady návštev a už sa rozšírili
chýry o jeho kvalitnej práci.
Rudovi hneď napadlo, že ak sa začne živiť
svojou vlastnou výrobou, teraz je ten správny
čas. Na to, aby využil túto príležitosť, potrebuje
prostriedky na nové stroje, náradie, materiál a
priestory. Dlho si láme hlavu nad tým, odkiaľ by
mohol získať peniaze na realizáciu svojho plánu.
Už sa zdalo, že jeho sen sa nikdy neuskutoční,
keď tu zrazu prišla jedinečná príležitosť na
využitie nenávratného finančného príspevku z
EÚ.
Rudo zistil, že o jeho nábytok má záujem veľké
množstvo ľudí s rôznymi požiadavkami. Uvedomil
si, že mu nestačí len nakúpiť nové stolárske
stroje a náradie, ale bude musieť zainvestovať aj
do technológií, ktoré mu uľahčia navrhovanie
nových produktov, ako software na dizajn
nábytku či 3D tlačiareň, na ktorej si môže tlačiť
návrhy.
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Uvedomuje si aj, že pri odhadovanom dopyte
po jeho výrobkoch musí zamestnať nových
zamestnancov, ktorí mu budú pomáhať so
stolárskymi prácami. Rudovi tak ostane viac času
pre dizajn nových kúskov nábytku a rozšírenie
svojej ponuky.
Vytvorenie nových pracovných miest, ktoré sú
udržateľné 36 mesiacov, mu zároveň prinesie
šancu požiadať o dotáciu z fondov EÚ, konkrétne
z výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho
priemyslu (KKP). Dozvedel sa, že z výzvy je
možné získať príspevok 50 000 - 200 000 €. Na
splnenie svojho podnikateľského sna potrebuje
okolo 60 000 €. Rudo sa rozhodol využiť svoju
životnú príležitosť.
Navštívil portál GrantExpert.sk, kde získal
podrobný prehľa o tom, na čo a koľko financií
môže získať. Následne zaregistroval svoj
projektový zámer na portáli, kde si vybral
Experta, ktorý mu pomôže s žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok. Vďaka týmto
novým informáciám dokázal navrhnúť nasledovný
projekt.
Aktivita 1
Obstaranie
hmotného a
nehmotného
majetku
nevyhnutného
pre výrobu a
inovácie.
Rudo v prvom
rade
potrebuje
nové stroje a
náradie.
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Aktivita 2
Výdavky na rekonštrukcie budov v súvislosti
s nákupom nových technológií
Nakoľko chce kúpiť veľa nových elektrických
strojov, musí zrekonštruovať elektroinštaláciu
vo svojej dielni a spraviť nový poter na podlahu.
Na túto aktivitu môže Rudo použiť maximálne 10 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Rudo
by chcel z výzvy získať 50 000 €, a preto na
stavebné úpravy svojej dielne môže použiť
maximálne 5 000 €.
Aktivita 3
Podpora marketingových distribučných a
predajných aktivít
Na začiatku bude mať Rudo asi dosť práce, ale aby
tomu bolo tak stále, chce svoj nábytok propagovať
na internetovej stránke a takisto by proukty chcel
vystaviť na výstave nábytku a interiérového
dizajnu v Nitre.

* Vo výdavkoch na účasť na výstave je zahrnutých viacero položiek:
ubytovanie, prenájom výstavného miesta, prenájom stánku, vyhotovenie
a tlač propagačného materiálu a pod.

Aktivita 4
Prenájmy priestorov a/alebo technológií
Rudo si nechce prenajať žiadne priestory na účel
výroby nábytku.
Aktivita 5
Podpora kreatívnej tvorby
Rudo plánuje vyrábať prototypy svojich produktov
na výstavu. Potrebuje nakúpiť materiál (exotické
drevo, kovanie); zaplatiť mesačnú mzdu robotníka,
ktorý mu bude pomáhať s tvorbou nových
produktov a bude potrebovať aj farby a laky
na náter nového nábytku. Celkovo ho to bude stáť
5000 €.
Na túto aktivitu môže Rudo použiť maximálne
40 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
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Podporné aktivity
Rudo chce zo svojho projektu financovať aj samotnú
prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a rôzne materiály informujúce, že svoju novú dielňu
a stroje si kúpil vďaka fondom z EÚ, konkrétne
vďaka výzve na podporu KKP. Na tieto aktivity
môže použiť maximálne 10 % z celkových
oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu.

* Na výdavky na publicitu a informovanosť môže použiť maximálne 500 €.

Celkový rozpočet Rudovho projektu: 59 900 €
Financované z grantu: 50 000 € (83,5 %)
Z Rudovho vrecka: 9 900 € (16,5 %)
Rudove šance na úspech
Rudo chce pomocou svojho projektu rozbehnúť
podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle a
takisto vytvoriť nové pracovné miesta. To je základ
na to, aby bol v rámci výzvy KKP úspešným
uchádzačom.
Rudo by výrazne zvýšil svoje šance na úspešný
projekt, ak by vytvoril 3 a viac pracovných miest a
z toho by aspoň 2 miesta boli obsadené
nezamestnanou alebo neaktívnou osobou.
Zo svojho vrecka dá Rudo na projekt 9 900 €, čo
predstavuje Rudovu spoluúčasť v hodnote 16,5 %.
Rudovi by stačilo, keby sa na projekte podieľal iba
5 %, ale takto dostane plný počet bodov aj za toto
hodnotiace kritérium, pretože zvýšil povinnú mieru
spolufinancovania o viac ako 10 %.
S podobnými tipmi ako pripraviť kvalitný projekt
vám pomôžeme počas grantovej konzultácie.
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