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SI KREATíVEC – ZAČNI SVOJ BIZNIS  
Kreatívne centrum FabLab TnUAD (ďalej len „KC“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie prihlášok  
do programu Si Kreatívec – začni svoj biznis (ďalej len „výzva“) v rámci programu 1.2 Podpora 
podnikania pre fyzické osoby nepodnikateľov, (ďalej len „program“ )  
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2022 

  

 I.  OPIS PROGRAMU:  

INKUBÁTOR 
Zameriame sa na nastavenie prvotných business procesov pre záujemcov o podnikanie, 
prípadne začínajúcich podnikateľov, ktorý si chcú vytvoriť podnikateľský plán.  
Program predstavuje súhrn aktivít, služieb a kompetencií centra učených pre začínajúcich 
podnikateľov v KKP. Primárnou úlohou je previesť účastníkov základmi podnikania a vitálnymi 
oblasťami, s ktorými sa účastníci budú stretávať vo forme individuálnych konzultácii 
s odborníkmi v danej oblasti. Cieľom programu je transformácia podnikateľskej myšlienky člena 
KC do formy konceptu podnikania s prihliadnutím na základné oblasti podnikania - marketing, 
obchod, administratíva, prehľad trhu a konkurencie a pod. Účastníci majú záujem rozvíjať svoj 
podnikateľský nápad a transformovať svoju ideu do realizačnej roviny. 
 

Cieľová skupina:  

Podujatie je určené pre: 

 fyzické osoby nepodnikateľov (vek 18 a viac)  so záujmom o produkty a podnikanie 
v KKP, 

Vstupné predpoklady pre toto podujatie nie sú určené.   

 

Kapacitné obmedzenia:  

Bez obmedzení 

Dĺžka trvania, rozsah trvania:  

(individuálne konzultácie od 20 do 80 hod) 

Spôsob realizácie:  

Program sa bude konať individuálnou prezenčnou prípadne online formou.  
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Miesto realizácie:  

Kreatívne centrum TnUAD, Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín, prípadne online  

Účastnícky poplatok:  

Účasť na programe je bezplatná.  

  

 II.  PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME:  

Vstupné predpoklady:  

Podujatie je určené pre  

 fyzické osoby nepodnikateľov so záujmom o produkty a podnikanie v KKP, 

Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa na vzdelávacom programe zašle elektronicky vyplnenú 
prihlášku.  

Vstupné predpoklady pre tento program nie sú určené.   

 

Ďalšie podmienky pre výber uchádzačov pre fyzické osoby nepodnikateľov:  

Neuplatňuje sa   

Splnenie podmienky definície MSP:  

Neuplatňuje sa   

Schéma De minimis a štátnej pomoci:  

Neuplatňuje sa    

Rozlišovacie kritériá:  

Neuplatňuje sa  

 
 III.  TERMÍN A SPÔSOB PREDLOŽENIA PRIHLÁŠKY:  

Termín predloženia prihlášky: 

od 20.12.2022 do 30.10.2023  

Spôsob predloženia prihlášky:  

Elektronicky — vyplnením prihlášky na webovom sídle KC – www.kreativnecentrum.eu 

 

 IV.  VÝBER ÚČASTNÍKOV:  

Postup pri kontrole úplnosti prihlášok:  

 



Strana 3 z 3 

 

Po predložení prihlášok KC overí, či sú splnené podmienky definované v II. Podmienky účasti       
v programe a úplnosť prihlášky. V prípade, že nie je prihláška úplná, do 3 pracovných dní               
od prijatia prihlášky vyzve KC uchádzača o účasť na programe na doplnenie chýbajúcich 
informácií alebo dokladov preukazujúcich splnenie podmienok, pričom vo výzve na doplnenie 
presne identifikuje chýbajúce informácie/ doklady a stanoví lehotu na doplnenie. V prípade, že 
uchádzač v stanovenej lehote požadované informácie/ doklady nedoplní, KC vyradí prihlášku     
z procesu posudzovania.   

KC posudzuje predložené úplné prihlášky priebežne.   

Postup pri výbere účastníkov:  

Neuplatňuje sa  

Potvrdenie o účasti:  

V prípade, že odoslaná prihláška bola úplná a uchádzač nebol vyzvaný k doplneniu chýbajúcich 
informácií, potvrdzujúci email zaslaný KC po doručení elektronickej prihlášky sa považuje              
za potvrdenie účasti a je prejavom akceptácie prihlášky do programu zo strany KC.   

Revízne postupy:   

Neuplatňuje sa   

  

 V.  Kontakty:  

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa môžete na nás obrátiť:  

- telefonicky na čísle: +421 915 434 658 , Ing. Katarína Zeleníková 
- e-mailom na adrese: info@kreativnecentrum.eu   

 

 

 VI.  Ostatné:   
- účasť na podujatí je podmienená poskytnutím údajov nevyhnutných pre evidenciu 

účastníkov projektu a podpísanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,  
- zmluvný vzťah medzi účastníkom a KC TnUAD vzniká záväzným prihlásením                  

do programu a akceptáciou elektronickej prihlášky, 
- na účasť na podujatí nie je právny nárok, 
- odoslaním prihlášky účastník súhlasí so Všeobecnými podmienkami účasti                     

na programe/podujatí. 
 

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s TnUAD a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, kód projektu 
302031AFF2.  

  

  


