Tvorba pracovných miest v kreatívnom priemysle prostredníctvom
vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a
netechnologických inovácii v slobodnom podnikaní Mgr. Art. Michal
Seman
Kód projektu v ITMS2014+: 302031G881
Miesto realizácie projektu: Poprad
Harmonogram realizácie projektu: 07/2020 – 03/2022
Cieľ Projektu:
 Tvorba nových pracovných miest v slobodnom povolaní Mgr. Art.
Michal Seman prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre
rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií bude dosiahnutý
pomocou štyroch hlavných aktivít a štyroch podporných aktivít.
Nenávratný finančný príspevok:
Výška finančnej podpory z EÚ:

100 897,24 EUR
94 843,41 EUR

Hlavné aktivity projektu:
 Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej),
inovácií a distribúcie;
 Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a
inovácie;
 Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s
nákupom nových technológií, zariadení;
 Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s
cieľom rastu MSP;
 Podpora marketingových aktivít.
Pomocou nájmu a nevyhnutných rekonštrukčných prác na interiéri ateliéru sa
vytvorili vhodné priestorové podmienky na vykonávanie
architektonickej/dizajnérskej činnosti.

Pomocou obstarania moderného technologického vybavenia sa vytvorili vhodné
podmienky na rozvoj kreatívnej tvorby, nakoľko nové softvérové a hardvérové
možnosti umožňujú tvorcom používať vylepšené možnosti
architektonickej/dizajnérskej tvorby, čiže sa eliminujú technologické bariéry
kreatívnej tvorby.
Obsadili sa 2 pracovné pozície na dohodu o vykonaní práce:
 Interiérový dizajnér/architekt,
 Stavebný inžinier.
Prijatím dvoch nových zamestnancov sa podporila kreatívna tvorba. Očakáva
sa zvýšenie výkonnosti a efektivity slobodného povolania Mgr. Art. Michal
Seman, čo v konečnom dôsledku bude mať priaznivý dopad na
konkurencieschopnosť slobodného povolania Mgr. Art. Michal Semana.
Marketing spoločnosti bude podporený:
- Vytvorením 3D loga na stenu (v interiéry aj exteriéry);
- Fotografickými službami – profesionálnymi 44 fotografiami zo 4 akcií;
- Spracovaním marketingovej aktivity;
- Vytvorením firemnej identity (logo, dizajn manuál, reklama na soc.
sieťach – Facebook, Instagram, reklama v Google Ads, návrh tlačovín,
spracovanie webstránky).
Na danej aktivite sa stále pracuje.
Pred ukončením realizácie aktivít projektu sa vytvoria dve nové pracovné
miesta, čím sa pracovné povinnosti sa rozložia medzi viacerých zamestnancov.

