Projekt s názvom „ŽIVÉ audiovizuálne služby a interaktívne prenosy ONLINE“ je podporený z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5. Realizuje sa na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej
medzi ABCreative s.r.o. a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, v zastúpení Ministerstvom kultúry SR, ktorá
nadobudla účinnosť dňa 12.2.2020.
Identifikácia projektu
Názov: ŽIVÉ audiovizuálne služby a interaktívne prenosy ONLINE
Kód projektu v ITMS2014+: 302031G713
Miesto realizácie: Košice- mestská časť Juh
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
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,
netechnologických inovácií
NFP maximálne do výšky: 190 923,72 EUR
Krátky opis projektu
Hlavným cieľom projektu je kreatívne inovovať podnikateľskú činnosť a to vytvorením multimediálneho webcasting /
videohostingu portálu (služby) o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach mesta Košice. Ide o inovatívnu
koncepciu, ktorá v podobe ako je plánovaná, zatiaľ na Slovensku neexistuje.
Predmetom projektu je obstaranie technológií pre záznam, spracovanie, vysielanie a archivovanie audiovizuálnych
diel, realizácia 10 prezentácií z vybraných historických a kultúrnych priestorov, vytvorenie 4 nových pracovných miest
a marketingová inovácia.
Predmet činnosti ABCreative s.r.o. je v súlade s výzvou IROP, v rámci ktorej sa projekt predkladá – sú to Služby
súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov a je relevantný s oprávnenými SK NACE pre výzvu a to 59.11,
59.12, 59.14, 59.20.
Z oprávnených aktivít je predmetom projektu aktivita č. 1 – Obstaranie hmotného a nehmotného majetku
nevyhnutných pre výrobu a inovácie. Ostatné nevyhnutne potrebné a zabezpečované činnosti sú financované z
vlastných zdrojov žiadateľa mimo projekt, nakoľko rozpočet aktivity č. 1 plne pokryl maximálnu výšku príspevku pre
projekt.
Miestom realizácie projektu sú prioritne Košice, kde je sídlo firmy, pričom podstatná časť obstaranej techniky bude
využívaná podľa dopytu zákazníkov po celom Slovensku.

