
 

PRIHLÁŠKA NA ÚČASŤ V PROGRAME 
Na základe výzvy zverejnenej dňa 20.12.2022 (ďalej ako výzva)  

 

PODNIKATELIA V KKP* 
 

1. Osobné údaje 
 

Titul: 
 

Meno: 
 

Priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 
 

Sídlo: 
 
IČO / IČ DPH: 
 

SK NACE: 
 
 

2. Motivácia pre účasť v programe 
 

Motivácia a dôvody pre prihlásenie sa do programu: 
 
 
 
 
 

Spôsob využitia výsledkov účasti v programe (napr. znalosti, zručnosti, podnikateľský plán, 
prototypy, nové kontakty) následne v praxi 
 
 
 
 
 

 

3. Prílohy prihlášky 
 

- Vyhlásenie žiadateľa na kvalifikovanie sa ako MSP  
- Čestné vyhlásenie uchádzača 
- Životopis 

 
*Kreatívny a kultúrny priemysel 

 



 

4. Súhlas s podmienkami poskytovania služieb pre prípad akceptácie 

prihlášky Kreatívnym centrom  
 
Túto prihlášku podávam/e s tým, že súhlasím/e so všetkými podmienkami a postupmi 
týkajúcimi sa poskytovania služieb Kreatívnym centrom podľa výzvy a som pripravený/sme 
pripravení ich splniť.  
Pre prípad akceptácie tejto prihlášky zo strany Kreatívneho centra sa zaväzujem/e, že budem/e 
dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre mňa/nás ako užívateľa z Všeobecných podmienok 
pre realizáciu programov a poskytovanie služieb Kreatívnym centrom (ďalej ako „Všeobecné 
podmienky“) odo dňa uvedeného vo Všeobecných podmienkach po doručení oznámenia o 
akceptácii tejto prihlášky. Výslovne súhlasím/e s tým, že:   
 

a) Môže dôjsť k zúženiu rozsahu služieb, o ktoré som/sme prejavil/i záujem podľa bodu 2. 
tejto prihlášky zo strany KC z kapacitných dôvodov.  

b) k doručeniu oznámenia o akceptácii tejto prihlášky (so zahrnutím jej zúženia podľa písm. 
a) vyššie) môže dôjsť aj e-mailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto 
prihlášky alebo iným vhodným spôsobom s využitím kontaktných údajov uvedených 
v záhlaví tejto prihlášky alebo osobným prevzatím alebo zverejnením úspešných 
uchádzačov (užívateľov) na web stránke Kreatívneho centra 
www.kreativnecentrum.eu.   

 
Súčasne vyhlasujem/e, že som/sme sa s obsahom Všeobecných podmienok dôsledne 
oboznámil/i pred podaním tejto prihlášky tak, ako boli zverejnené na webovej stránke 
Kreatívneho centra www.kreativnecentrum.eu, súhlasím/e s ich obsahom a budem/e sa nimi 
riadiť pri účasti v programe a pri prijímaní služieb Kreatívneho centra.   
 
Táto akceptovaná prihláška predstavuje zmluvu, ktorá je uzavretá medzi Kreatívnym centrom 
ako prijímateľom a uchádzačom ako užívateľom pri jeho účasti na  poskytovaní služieb 
Kreatívnym centrom podľa § 3 ods. 2 písm. d) zák. č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Táto zmluva sa uzatvára v rámci bežného obchodného styku.   

Pre prípad akceptácie tejto prihlášky zo strany Kreatívneho centra som si vedomý/sme si 
vedomí toho, že účasť v programe alebo poskytnutie služby Kreatívnym centrom predstavuje 
poskytnutie pomoci de minimis, v dôsledku čoho je moja/naša účasť v programe alebo 
prijímanie služieb Kreatívneho centra podmienené uzavretím osobitnej zmluvy o účasti v 
programe alebo o poskytovaní služieb Kreatívnym centrom v súlade so Všeobecnými 
podmienkami (zmluva o poskytnutí pomoci de minimis).   

 
 

5. Poučenie o možnosti uplatnenia revíznych postupov 
 
V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo podať námietky, ak má za 
to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu 
uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa výzvy. Námietky uchádzač podá 
písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní 
prihlášky. Podrobnejšiu úpravu realizácie riadneho revízneho postupu prostredníctvom 
námietok obsahuje výzva. Mimoriadnym revíznym postupom je preskúmanie oznámenia za 
podmienok stanovených vo výzve.   

http://www.kreativnecentrum.eu/


 

  
Pred podaním prihlášky som sa oboznámil/sme sa oboznámili s obsahom výzvy, vrátane 
postupov týkajúcich sa výberu uchádzača (budúceho užívateľa) zahŕňajúcich aj možnosť 
uplatnenia revíznych postupov. Túto prihlášku podávam s tým, že s týmito postupmi 
súhlasím/e.   

  
 
 

 
Dátum .............................  Podpis uchádzača alebo jeho oprávneného zástupcu  
 
 
 
 
 
 
ČASŤ VYHRADENÁ PRE KC VO VZŤAHU K AKCEPTOVANIU PRIHLÁŠKY:   
Pre fyzické osoby - nehospodárske subjekty:   
 
Týmto potvrdzujeme:    

a) akceptáciu prihlášky tak, ako bola uchádzačom podaná podľa jej obsahu vyššie.   
b) akceptáciu prihlášky v nasledovnom rozsahu:  

 
............................................................................................................................................ 
 

Potvrdenie prihlášky je nevyhnutným predpokladom pre uzavretie zmluvy o poskytnutí pomoci 

de minimis (zmluvy o nepriamej pomoci), pretože určuje obsah a rozsah poskytovanej pomoci 

de minimis, v dôsledku čoho sa obsah písm. a) / písm. b) prenáša do článku 2 ods. 1 zmluvy 

o poskytovaní pomoci de minimis. Pomoc de minimis je poskytnutá až na základe zmluvy 

o poskytnutí pomoci de minimis v súlade s pravidlami pre poskytovanie pomoci de minimis a 

podľa § 3 ods. 2 písm. d) zák. č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
 


