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Poskytovateľ pomoci: 

Poskytovateľom pomoci je MIRRI ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 

Výskum a inovácie. 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  

Pribinova 25 ,  

811 09 Bratislava 

Slovenská republika  

v zastúpení  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

Námestie SNP 33 

813 31 Bratislava  

Slovenská republika 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho  orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 526/2015-961/MPRV SR zo dňa 06.11.2015 v  znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 09.11.2016   

Ministerstvo kultúry SR  

Námestie SNP   

813 31 Bratislava  

www.culture.gov.sk  

https://www.mirri.gov.sk 

Telefón: +421 2 204 82 111 

 

 

Vykonávateľ:  

Vykonávateľom je Mesto Nitra 

 

Mesto Nitra 

Štefánikova trieda 60 

950 06 Nitra 

Slovenská republika 

IČO: 00308307 

www.kreativnecentrumnitra.sk, www.nitra.sk 

Telefón: 037/ 733 62 58 

(ďalej len “Mesto Nitra”) 

 

 

 

 

 
Mesto Nitra vykonáva Program v rozsahu Schémy Kreatívneho centra Nitra na podporu aktivít KKP  zverejnenej 

na stránke https://kreativnecentrumnitra.sk/. 

Pojmy začínajúce veľkými písmenami nižšie definované v článku A) tohto Implementačného manuálu sa v 

rovnakom význame vzťahujú na celý Implementačný manuál ako aj na celú Výzvu na predkladanie prihlášok 

Program “Hudobný Lab Produkcia živých podujatí”. 

 

http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
http://www.nitra.sk/
https://kreativnecentrumnitra.sk/
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A) Vymedzenie pojmov  

 

„LAB“ - Program určený pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, so 

záujmom o podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

 

Externý partner (expert, konzultant, lektor a pod.) – fyzická osoba alebo právnická osoba 

využívaná Kreatívne centrum Nitra na realizáciu služieb a aktivít v tematickom rozsahu 

jednotlivých komponentov Schémy.   

 

Hospodárska činnosť - činnosť spočívajúca v ponuke tovaru a služieb na trhu. 

 

Konzultačný list - je dokument, kde Účastník Programu a Externý partner zaznamenávajú 

tému, dátum, čas a dĺžku trvania individuálneho odborného poradenstva.  

 

Kreatívne centrum Nitra alebo KC Nitra - organizačná jednotka Mestského úradu v Nitre, 

so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. Činnosť Kreatívne centrum Nitra je zameraná 

na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu primárne v Nitrianskom regióne. Aktivity 

Kreatívne centrum Nitra sú zamerané na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a 

tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia 

priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. Kreatívne 

centrum Nitra poskytuje širokú paletu služieb pre vybrané oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu. Patria sem nasledovné oblasti: vizuálne umenie, scénické umenie, hudba, audiovízia 

a multimédiá, remeselná výroba. 

 

Odborná rada Kreatívneho centra Nitra - dočasný expertný, poradný, hodnotiaci a 

schvaľovací orgán primátora Mesta Nitry v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti Kreatívneho 

centra Nitra. Odborná rada vyhodnocuje a schvaľuje žiadosti, dopyty alebo prihlášky 

záujemcov o účasť v Programe v rámci aktivity 2 a žiadosti o obsadenie pozície experta v rámci 

aktivity 2 a aktivity 3 v zmysle Projektu. 

 

Vykonávateľ - Mesto Nitra.  

 

Program - Cieľom Programu je podporiť rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa 

chcú v budúcnosti profesionálne venovať niektorej z oblastí KKP alebo ktorí už v nej pracovne 

pôsobia.  

 

Projekt - realizácia Programov a v ich rámci poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. z.:  MK-143/2020/SOIROPPO3-

302031ADT3 uzatvorenej medzi Mestom Nitra a poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného Programu, 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, 

kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 projekt Kreatívne centrum Nitra, kód projektu: 

302031ADT3. 

 

Účastník programu - fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, ktorá podala 

Žiadosť o účasť v Programe a bola vyhodnotená v dvojkolovom výberovom procese ako 

úspešný Žiadateľ Programu. 
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Žiadateľ – fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, so záujmom o účasť 

v Programe Kreatívneho centra Nitra na základe zaslanej Žiadosti o účasť v Programe. 

Záujemca o účasť v Programe musí pred podaním Žiadosti byť zaregistrovaný na stránke 

https://kreativnecentrumnitra.sk/registracia/.  

 

Žiadosť o účasť v programe alebo Žiadosť - registračný formulár (prihláška), ktorým sa 

fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, záväzne prihlasuje do Programu 

Kreatívneho centra Nitra zverejnenom na stránke www.kreativnecentrumnitra.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kreativnecentrumnitra.sk/registracia/
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
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B) Program - Otvorené pracovné dielne - „Hudobný LAB“  

 

a) Opis aktivity  

 

“LAB” umožňuje získať nové zručnosti v danej oblasti a rozvíjať svoj talent a schopnosti 

vrátane využitia najnovších technológií a najnovších tvorivých postupov.  

Cieľom Programu je podporiť rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa chcú v 

budúcnosti profesionálne venovať niektorej z oblastí KKP, alebo ktorí už v nej pracovne 

pôsobia. 

 

b) Obsah aktivity 

 

Služby v programe 

 

V Programe Účastník využíva komplexné služby na rozvoj odborných zručností. Ponúkané 

služby sú v závislosti od typu zamerania rozdelené do nižšie uvedených kategórií 

prostredníctvom vzdelávacích podujatí a individuálnych konzultácií.  

 

Účastník v rámci programu získa:  

  

● možnosť využívať stanovený rozsah individuálnych odborných činností a činností 

zameraných na rozvoj odborných zručností:  

● vzdelávacie podujatia - semináre a workshopy: v rozsahu 30 hodín počas Program  

● individuálne odborné poradenstvo - individuálne konzultácie: v rámci Programu 

maximálne 5 hodín na účastníka počas trvania Programu 

 

„LAB“ môže prebiehať v rôznych formách avšak v rovnakom časovom rozsahu – 30 hodín 

vzdelávacích podujatí a 5 hodín individuálnych konzultácií. Individuálne odborné konzultácie 

je možné začať čerpať od začiatku Programu a  dočerpať  počas 1 mesiaca od absolvovania 

vzdelávacích a workshopových aktivít. 

 

Formy Programu:  

A. večerná forma - trvanie Programu sú 3 týždne + čas na vyčerpanie konzultácii 

B. bloková forma - trvanie Programu sú 2 víkendy + čas na vyčerpanie konzultácii 

C. letná škola - trvanie Programu je 1 týždeň + čas na vyčerpanie konzultácii 

 

Popis aktivít prebiehajúcich v Programe  

 

1. Vzdelávacie podujatia - teoretické prednášky a workshopy  

 

Vzdelávacie podujatia pre Účastníkov programu zahŕňajú semináre, workshopy a prednášky 

zamerané na rozvoj odborných zručností. Odborné podujatia budú venované predovšetkým 

tematickým oblastiam a na ne nadväzujúcim konkrétnym témam.  

 

Rozsah vzdelávacích podujatí počas jedného Programu je 30 hodín (10 hodín teoretické 

prednášky a 20 hodín workshopy). Každý Účastník by mal absolvovať celý rozsah týchto 

vzdelávacích podujatí t.j. 30 hodín počas jednej formy Programu.  

Teoretické prednášky a semináre sú nastavené tak, že Účastníci  absolvujú všetky  semináre 

a prednášky, ktoré im poskytnú relevantné informácie pre ich zručnosti, prípadne i pre rozvoj 
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podnikania. V prípade workshopov (individuálna alebo skupinová práca na zadaniach a 

projektoch) dostanú Účastníci programu od lektorov zadania, na ktorých budú pracovať počas 

celého trvania Programu. 

 

2. Individuálne odborné poradenstvo (konzultácie) 

 

Účastníci programu získajú individuálne odborné poradenstvo v rozsahu 5 hodín počas 

Programu.  

Odborné poradenstvo prebieha na individuálnej báze a je vykonávané Externými partnermi. 

Individuálne odborné poradenstvo môže prebiehať fyzicky a/alebo online:  

• v priestoroch Kreatívneho centra Nitra alebo  

• mimo priestorov Kreatívneho centra  Nitra  

 

Jednotlivec samostatne odošle požiadavku na individuálne odborné poradenstvo koordinátorovi  

Programu, ktorý dohodne s relevantným Externým partnerom úvodné stretnutie. Následne sa 

na ďalších stretnutiach dohaduje Účastník programu individuálne s Externým partnerom o 

termínoch informuje koordinátora Programu. Po realizácii každého individuálneho odborného 

poradenstva potvrdí Externý partner, rovnako aj Účastník programu príjem a rozsah služby 

prostredníctvom Konzultačného listu. 

 

Účastník programu si sám, na základe vlastných potrieb a disponibilných kapacít 

zazmluvnených Externých partnerov určuje spôsob a intenzitu čerpania individuálnych 

konzultácii počas trvania Programu. Na ich vyčerpanie má účastník  čas maximálne 1 mesiac 

od ukončenia Programu. Individuálne konzultácie sú v rámci Programu viazané na tému LABu.  

 

c) Dĺžka trvania Programu 

 

Dĺžka trvania Programu závisí od dohodnutej formy Programu, ktorá je uvedená vo Výzve. Na 

vyčerpanie individuálnych konzultácií  má účastník  čas maximálne 1 mesiac od ukončenia 

Programu.  

 

d) Výberový proces Žiadateľov o účasť v programe a mechanizmus poskytnutia 

pomoci  

 

Výberový proces Žiadateľov do programu pozostáva z viacerých krokov, výsledkom ktorého 

je dvojkolový výber schválených Žiadateľov do programu. 

 

1.krok – Predloženie Žiadosti 

 

Prvý krok výberového procesu na prihlásenie sa do aktivity predstavuje predloženie Žiadosti. 

Žiadosť do programu je možné podať elektronicky. Najprv je nutné sa REGISTROVAŤ na 

webovej stránke Kreatívneho centra Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk. Po absolvovaní 

registrácie na internetovej adrese www.kreativnecentrumnitra.sk, je potrebné vyplniť Žiadosť, 

a spolu s povinnými prílohami odoslať Žiadosť Vykonávateľovi podľa pokynov uvedených na 

internetovej adrese www.kreativnecentrumnitra.sk. Je nutné, aby si Žiadateľ po odoslaní 

Žiadosti cez webovú stránku vytlačil formulár Žiadosti, ktorú mu vygeneruje webová stránka 

a bude mu zaslaný na jeho email, ktorý uviedol v registrácii. Vytlačenú Žiadosť Žiadateľ 

podpíše a scan zašle do 5 pracovných dní od podania Žiadosti na webovej stránke na emailovú 

adresu uvedenú vo Výzve, prípadne osobne doručí na adresu KC Nitra. Originály dokumentov 

predloží úspešný Žiadateľ najneskôr v deň začatia Programu. 

http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
http://www.npc.sk/
http://www.npc.sk/
http://www.npc.sk/
http://www.npc.sk/
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Povinné prílohy Žiadosti:   

- Podpísaný životopis Žiadateľa do programu (scan)  

 

 

2. krok – Formálna kontrola Žiadosti 

 

Po prijatí Žiadosti nasleduje prvé kolo výberového procesu, ktoré predstavuje formálnu 

kontrolu splnenia podmienok pre vstup do Programu. Vykonávateľ vykoná kontrolu úplnosti 

predloženej Žiadosti a požadovaných povinných príloh. V prípade, že Žiadosť s povinnými 

prílohami nebude úplná alebo nebude zodpovedať podmienkam Programu, Vykonávateľ 

vyžiada od Žiadateľa zaslanie doplňujúcich informácií. Žiadateľ je povinný mu ich doplniť a 

to v lehote do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od zaslania tejto informácie Vykonávateľom. 

 

Vykonávateľ je oprávnený vyžiadať si od Žiadateľa doplňujúce informácie, ktoré súvisia s 

projektom/podnikateľským zámerom pre účely posúdenia súladu projektu s podmienkami 

poskytnutia podpory. Vykonávateľ vedie evidenciu všetkých predložených Žiadostí a 

povinných príloh, dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej podpory vrátane celej zmluvnej 

dokumentácie.  

 

V rámci formálnej kontroly Vykonávateľ overí aj splnenie všetkých podmienok vyplývajúcich 

z Príručky pre prijímateľa, najmä či Žiadateľ spadá do jednej z cieľových skupín Kreatívneho 

centra Nitra a či nie je registrovaný v žiadnom z registrov a teda nevykonáva hospodársku 

činnosť v akomkoľvek odvetví. 

 

3. krok – Akceptácia/ zamietnutie Žiadosti 

 

Žiadosti doručené v termíne alebo lehote určenej Vykonávateľom spĺňajúce všetky formálne 

náležitosti Vykonávateľ akceptuje a Vykonávateľ  predloží na odborné posúdenie Odbornej 

rade Kreatívneho centra Nitra. V prípade doručenia Žiadosti po termíne, neúplnosti žiadosti, 

irelevantnosti žiadosti a dodatočného nepredloženia doplňujúcich dokumentov od Žiadateľa 

takáto Žiadosť nebude akceptovaná.  

 

4. krok  -  Postúpenie/nepostúpenie Žiadosti do 2. kola – informovanie žiadateľa  

 

Vykonávateľ informuje Žiadateľa o postupe do druhého kola výberového procesu do 10 

(slovom: desiatich) pracovných dní od oznámenia výsledkov prvého kola. V prípade 

nepostúpenia Žiadateľa do druhého kola výberového procesu Vykonávateľ informuje do 10 

(slovom: desiatich) pracovných dní.  

 

5. krok – 2. kolo výberového procesu a vyhodnotenie 

 

Druhé kolo výberového procesu predstavuje hodnotenie Odbornej rady Kreatívneho centra 

Nitra. Hodnotenie v druhom kole bude prebiehať na základe kritérií, ktoré sú súčasťou tohto 

Implementačného manuálu. Zoznam úspešných a neúspešných Žiadateľov zverejní Kreatívne 

centrum Nitra na svojom webovom sídle (www.kreativnecentrumnitra.sk) do 10 pracovných 

dní od schválenia Odbornou radou Kreatívne centrum Nitra. Následne oznámi Kreatívne 

centrum Nitra  Žiadateľovi stanovisko Odbornej rady Kreatívneho centra Nitra do 10 

pracovných dní od oznámenia Odbornej rady o výsledku 2. kola výberového procesu e-mailom. 

 

http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
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6. Krok  - Zmluva 

 

Úspešní Žiadatelia na základe zmluvného vzťahu, ktorým je podpísaná Žiadosť o účasť v 

programe získajú právny nárok na nefinančnú podporu.  

 

7. Krok - Úhrada účastníckeho poplatku - vstupného  

Posledným krokom, aby sa úspešní Žiadatelia mohli zúčastniť Programu je úhrada vstupného, 

ktorého výška je stanovené vo Výzve. 

 

e) Kritéria výberu Žiadateľov 

 

Zoznam kritérií vyhodnocovaných v rámci výzvy na vstup do Programu – 1. kolo 

 

Formálne náležitosti – oprávnenosť žiadateľa:  

 

• nepodnikateľ - fyzická osoba v zmysle podmienok Výzvy;  

• trvalý pobyt na území Slovenska;  

• vek 18+ 

Formálna kontrola predložených dokumentov:  

• Žiadosť o účasť v programe;  

• Podpísaný životopis Žiadateľa (scan);  

 

Koordinátor Programu vykoná formálnu kontrolu podmienok pre vstup do Programu, formálnu 

kontrolu predkladania Žiadosti a povinných príloh Žiadosti. Vybraní Žiadatelia o program budú 

postúpení do druhého kola výberového procesu, v ktorom ich Žiadosti bude hodnotiť Odborná 

rada Kreatívneho centra na základe nižšie uvedených kritérií:  

 

Zoznam kritérií vyhodnocovaných v rámci 2. kola výberu do Programu:  

● Motivácia pre účasť na LABe, 

● Prínos pre ďalšiu podnikateľskú činnosť.   

 

Na základe uvedených výberových kritérií pridelia jednotliví členovia Odbornej rady  

Kreatívneho centra Nitra predkladanej Žiadosti body. Takto pridelené bodové ohodnotenie 

žiadosti sa porovná s hodnoteniami ostatných žiadateľov, ktorí taktiež postúpili do druhého kola 

výberového procesu. Žiadatelia, ktorí získajú najvyšší počet bodov sa stanú Účastníkmi v 

programe. 
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	Pojmy začínajúce veľkými písmenami nižšie definované v článku A) tohto Implementačného manuálu sa v rovnakom význame vzťahujú na celý Implementačný manuál ako aj na celú Výzvu na predkladanie prihlášok Program “Hudobný Lab Produkcia živých podujatí”.
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	A) Vymedzenie pojmov
	„LAB“ - Program určený pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, so záujmom o podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
	Externý partner (expert, konzultant, lektor a pod.) – fyzická osoba alebo právnická osoba využívaná Kreatívne centrum Nitra na realizáciu služieb a aktivít v tematickom rozsahu jednotlivých komponentov Schémy.
	Hospodárska činnosť - činnosť spočívajúca v ponuke tovaru a služieb na trhu.
	Konzultačný list - je dokument, kde Účastník Programu a Externý partner zaznamenávajú tému, dátum, čas a dĺžku trvania individuálneho odborného poradenstva.
	Kreatívne centrum Nitra alebo KC Nitra - organizačná jednotka Mestského úradu v Nitre, so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. Činnosť Kreatívne centrum Nitra je zameraná na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu primárne v Nitrianskom regió...
	Odborná rada Kreatívneho centra Nitra - dočasný expertný, poradný, hodnotiaci a schvaľovací orgán primátora Mesta Nitry v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti Kreatívneho centra Nitra. Odborná rada vyhodnocuje a schvaľuje žiadosti, dopyty alebo prihlá...
	Vykonávateľ - Mesto Nitra.
	Program - Cieľom Programu je podporiť rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa chcú v budúcnosti profesionálne venovať niektorej z oblastí KKP alebo ktorí už v nej pracovne pôsobia.
	Projekt - realizácia Programov a v ich rámci poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. z.:  MK-143/2020/SOIROPPO3-302031ADT3 uzatvorenej medzi Mestom Nitra a poskytovateľom nenávratného finančného príspevk...
	Účastník programu - fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, ktorá podala Žiadosť o účasť v Programe a bola vyhodnotená v dvojkolovom výberovom procese ako úspešný Žiadateľ Programu.
	Žiadateľ – fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, so záujmom o účasť v Programe Kreatívneho centra Nitra na základe zaslanej Žiadosti o účasť v Programe. Záujemca o účasť v Programe musí pred podaním Žiadosti byť zaregistrovaný na stránk...
	Žiadosť o účasť v programe alebo Žiadosť - registračný formulár (prihláška), ktorým sa fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, záväzne prihlasuje do Programu Kreatívneho centra Nitra zverejnenom na stránke www.kreativnecentrumnitra.sk
	B) Program - Otvorené pracovné dielne - „Hudobný LAB“
	a) Opis aktivity
	“LAB” umožňuje získať nové zručnosti v danej oblasti a rozvíjať svoj talent a schopnosti vrátane využitia najnovších technológií a najnovších tvorivých postupov.
	Cieľom Programu je podporiť rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa chcú v budúcnosti profesionálne venovať niektorej z oblastí KKP, alebo ktorí už v nej pracovne pôsobia.
	b) Obsah aktivity
	Služby v programe
	V Programe Účastník využíva komplexné služby na rozvoj odborných zručností. Ponúkané služby sú v závislosti od typu zamerania rozdelené do nižšie uvedených kategórií prostredníctvom vzdelávacích podujatí a individuálnych konzultácií.
	Účastník v rámci programu získa:
	● možnosť využívať stanovený rozsah individuálnych odborných činností a činností zameraných na rozvoj odborných zručností:
	● vzdelávacie podujatia - semináre a workshopy: v rozsahu 30 hodín počas Program
	● individuálne odborné poradenstvo - individuálne konzultácie: v rámci Programu maximálne 5 hodín na účastníka počas trvania Programu
	„LAB“ môže prebiehať v rôznych formách avšak v rovnakom časovom rozsahu – 30 hodín vzdelávacích podujatí a 5 hodín individuálnych konzultácií. Individuálne odborné konzultácie je možné začať čerpať od začiatku Programu a  dočerpať  počas 1 mesiaca od ...
	Formy Programu:
	A. večerná forma - trvanie Programu sú 3 týždne + čas na vyčerpanie konzultácii
	B. bloková forma - trvanie Programu sú 2 víkendy + čas na vyčerpanie konzultácii
	C. letná škola - trvanie Programu je 1 týždeň + čas na vyčerpanie konzultácii
	Popis aktivít prebiehajúcich v Programe
	1. Vzdelávacie podujatia - teoretické prednášky a workshopy
	Vzdelávacie podujatia pre Účastníkov programu zahŕňajú semináre, workshopy a prednášky zamerané na rozvoj odborných zručností. Odborné podujatia budú venované predovšetkým tematickým oblastiam a na ne nadväzujúcim konkrétnym témam.
	Rozsah vzdelávacích podujatí počas jedného Programu je 30 hodín (10 hodín teoretické prednášky a 20 hodín workshopy). Každý Účastník by mal absolvovať celý rozsah týchto vzdelávacích podujatí t.j. 30 hodín počas jednej formy Programu.
	Teoretické prednášky a semináre sú nastavené tak, že Účastníci  absolvujú všetky  semináre a prednášky, ktoré im poskytnú relevantné informácie pre ich zručnosti, prípadne i pre rozvoj podnikania. V prípade workshopov (individuálna alebo skupinová prá...
	2. Individuálne odborné poradenstvo (konzultácie)
	Účastníci programu získajú individuálne odborné poradenstvo v rozsahu 5 hodín počas Programu.
	Odborné poradenstvo prebieha na individuálnej báze a je vykonávané Externými partnermi. Individuálne odborné poradenstvo môže prebiehať fyzicky a/alebo online:
	• v priestoroch Kreatívneho centra Nitra alebo
	• mimo priestorov Kreatívneho centra  Nitra
	Jednotlivec samostatne odošle požiadavku na individuálne odborné poradenstvo koordinátorovi  Programu, ktorý dohodne s relevantným Externým partnerom úvodné stretnutie. Následne sa na ďalších stretnutiach dohaduje Účastník programu individuálne s Exte...
	Účastník programu si sám, na základe vlastných potrieb a disponibilných kapacít zazmluvnených Externých partnerov určuje spôsob a intenzitu čerpania individuálnych konzultácii počas trvania Programu. Na ich vyčerpanie má účastník  čas maximálne 1 mesi...
	c) Dĺžka trvania Programu
	Dĺžka trvania Programu závisí od dohodnutej formy Programu, ktorá je uvedená vo Výzve. Na vyčerpanie individuálnych konzultácií  má účastník  čas maximálne 1 mesiac od ukončenia Programu.
	d) Výberový proces Žiadateľov o účasť v programe a mechanizmus poskytnutia pomoci
	Výberový proces Žiadateľov do programu pozostáva z viacerých krokov, výsledkom ktorého je dvojkolový výber schválených Žiadateľov do programu.
	1.krok – Predloženie Žiadosti
	Prvý krok výberového procesu na prihlásenie sa do aktivity predstavuje predloženie Žiadosti. Žiadosť do programu je možné podať elektronicky. Najprv je nutné sa REGISTROVAŤ na webovej stránke Kreatívneho centra Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk. Po a...
	Povinné prílohy Žiadosti:
	- Podpísaný životopis Žiadateľa do programu (scan)
	2. krok – Formálna kontrola Žiadosti
	Po prijatí Žiadosti nasleduje prvé kolo výberového procesu, ktoré predstavuje formálnu kontrolu splnenia podmienok pre vstup do Programu. Vykonávateľ vykoná kontrolu úplnosti predloženej Žiadosti a požadovaných povinných príloh. V prípade, že Žiadosť ...
	Vykonávateľ je oprávnený vyžiadať si od Žiadateľa doplňujúce informácie, ktoré súvisia s projektom/podnikateľským zámerom pre účely posúdenia súladu projektu s podmienkami poskytnutia podpory. Vykonávateľ vedie evidenciu všetkých predložených Žiadostí...
	V rámci formálnej kontroly Vykonávateľ overí aj splnenie všetkých podmienok vyplývajúcich z Príručky pre prijímateľa, najmä či Žiadateľ spadá do jednej z cieľových skupín Kreatívneho centra Nitra a či nie je registrovaný v žiadnom z registrov a teda n...
	3. krok – Akceptácia/ zamietnutie Žiadosti
	Žiadosti doručené v termíne alebo lehote určenej Vykonávateľom spĺňajúce všetky formálne náležitosti Vykonávateľ akceptuje a Vykonávateľ  predloží na odborné posúdenie Odbornej rade Kreatívneho centra Nitra. V prípade doručenia Žiadosti po termíne, ne...
	4. krok  -  Postúpenie/nepostúpenie Žiadosti do 2. kola – informovanie žiadateľa
	Vykonávateľ informuje Žiadateľa o postupe do druhého kola výberového procesu do 10 (slovom: desiatich) pracovných dní od oznámenia výsledkov prvého kola. V prípade nepostúpenia Žiadateľa do druhého kola výberového procesu Vykonávateľ informuje do 10 (...
	5. krok – 2. kolo výberového procesu a vyhodnotenie
	Druhé kolo výberového procesu predstavuje hodnotenie Odbornej rady Kreatívneho centra Nitra. Hodnotenie v druhom kole bude prebiehať na základe kritérií, ktoré sú súčasťou tohto Implementačného manuálu. Zoznam úspešných a neúspešných Žiadateľov zverej...
	6. Krok  - Zmluva
	Úspešní Žiadatelia na základe zmluvného vzťahu, ktorým je podpísaná Žiadosť o účasť v programe získajú právny nárok na nefinančnú podporu.
	7. Krok - Úhrada účastníckeho poplatku - vstupného
	Posledným krokom, aby sa úspešní Žiadatelia mohli zúčastniť Programu je úhrada vstupného, ktorého výška je stanovené vo Výzve.
	e) Kritéria výberu Žiadateľov
	Zoznam kritérií vyhodnocovaných v rámci výzvy na vstup do Programu – 1. kolo
	Formálne náležitosti – oprávnenosť žiadateľa:
	• nepodnikateľ - fyzická osoba v zmysle podmienok Výzvy;
	• trvalý pobyt na území Slovenska;
	• vek 18+
	Formálna kontrola predložených dokumentov:
	• Žiadosť o účasť v programe;
	• Podpísaný životopis Žiadateľa (scan);
	Koordinátor Programu vykoná formálnu kontrolu podmienok pre vstup do Programu, formálnu kontrolu predkladania Žiadosti a povinných príloh Žiadosti. Vybraní Žiadatelia o program budú postúpení do druhého kola výberového procesu, v ktorom ich Žiadosti b...
	Zoznam kritérií vyhodnocovaných v rámci 2. kola výberu do Programu:
	● Motivácia pre účasť na LABe,
	● Prínos pre ďalšiu podnikateľskú činnosť.
	Na základe uvedených výberových kritérií pridelia jednotliví členovia Odbornej rady  Kreatívneho centra Nitra predkladanej Žiadosti body. Takto pridelené bodové ohodnotenie žiadosti sa porovná s hodnoteniami ostatných žiadateľov, ktorí taktiež postúpi...

