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VÝZVA  NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK 

INKUBAČNÝ PROGRAM  

„BUSIDEA“ INKUBÁTOR 

(ďalej „Výzva“) 

 

Mesto Nitra (ďalej len „Kreatívne centrum Nitra alebo KC Nitra“)  so sídlom Štefánikova trieda 

80/60, 950 06 Nitra, Slovenská republika, IČO: 00308307, vyhlasuje túto Výzvu na 

predkladanie Žiadostí o účasť v Inkubačnom Programe  „BusIdea” (ďalej len „Program“). 

 

 

Pojmy začínajúce veľkými písmenami použité v tejto Výzve majú rovnaký význam ako pojmy 

začínajúce veľkými písmenami definované v časti A) Implemetačného manuálu k Inkubačnému 

programu “BusIdea” Inkubátor, pokiaľ sú v uvedenom článku A).  

 

Dátum vyhlásenia Výzvy: 27.02.2023  

Dátum ukončenia Výzvy: 10.03.2023 

1.   Opis Programu 

 

Cieľom Programu je transformácia podnikateľskej myšlienky do formy konceptu podnikania. 

Účastníci budú môcť rozvíjať svoj podnikateľský nápad a transformovať svoju ideu do 

realizačnej roviny. 

 

Opis Služieb Programu:  

Program ponúka Účastníkom programu komplexné Služby zamerané na podporu a rozvoj  

podnikania. Ponúkané Služby sú v  závislosti od typu zamerania rozdelené do nasledujúcich 

kategórií:  

• Skupinové vzdelávacie podujatia – semináre a workshopy v rozsahu 25 hodín, 

• Individuálne odborné konzultácie v rozsahu 6 hodín.  



  

Cieľová skupina Programu:  

Tento Program je navrhnutý pre záujemcov o podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu – nepodnikateľov.  

 

Kapacitné obmedzenie Programu:  

Program je určený pre 15 úspešných Žiadateľov o účasť v Programe počas trvania Programu.  

 

Predpokladaná dĺžka, rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služieb:  

Dĺžka Programu: Dĺžka trvania Programu je max 10 týždňov doobednou 

formou. Individuálne odborné konzultácie je možné začať čerpať od začiatku Programu a 

dočerpať  počas 1 mesiaca od absolvovania vzdelávacích a workshopových aktivít. 

 

Rozsah a spôsob poskytovania Služieb: Služby v Programe sú v závislosti od typu zamerania 

rozdelené do nasledujúcich kategórií:  

 

Skupinové vzdelávacie podujatia (semináre a workshopy) 

Systém poskytovania skupinových vzdelávacích podujatí je nastavený tak, že Účastníci počas 

trvania Programu prejdú všetkými workshopmi a seminármi, ktoré im poskytnú esenciálne a 

relevantné informácie z oblasti podnikania a pre rozvoj ich podnikateľskej myšlienky, ako aj 

pre začiatok ich podnikania. Rozsah Programu vykonávaného prostredníctvom skupinových 

vzdelávacích podujatí je stanovený na 25 hodín, ktoré Účastník absolvuje počas trvania 

Programu.   

 

Individuálne odborné konzultácie  

Systém poskytovania individuálnych odborných konzultácií je nastavený tak, že Účastníci 

majú počas celého pobytu v Programe možnosť požiadať o individuálnu odbornú konzultáciu, 

ktorú im budú poskytovať Externí partneri. Rozsah Programu vykonávaný prostredníctvom 

individuálnych odborných konzultácií je stanovený na  6 hodín, čo je maximálny počet hodín, 

ktoré môže Účastník vyčerpať najneskôr 1 mesiac po ukončení Programu.  

 

Individuálne odborné konzultácie môžu prebiehať fyzicky a/alebo online:  

• v priestoroch KC Nitra alebo  

• mimo priestorov KC Nitra.  

 

Miesto poskytovania Služieb Programu:  

 

Vzdelávacie podujatia sa budú konať v: Nitre* 

* presné miesto konania bude určené pred začatím Programu.  



  

Individuálne konzultácie budú prebiehať online alebo podľa preferencií a dohody Účastníka 

a Externého partnera (experta).  

Finančná spoluúčasť Účastníka (Vstupné):   

Finančná spoluúčasť Účastníka v Programe BusIdea je 0 €. 

2. Podmienky účasti v Programe 

Žiadateľ musí na akceptovanie Žiadosti spĺňať nasledujúce podmienky: 

A. Má záujem pôsobiť v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“). 

KC Nitra overí, či podnikateľská myšlienka Žiadateľa zapadá do oblasti KKP z informácií 

uvádzaných v Žiadosti. 

Záujemca o účasť v programe preukazuje, že má záujem pôsobiť v oblasti KKP podľa tejto 

Výzvy prostredníctvom informácií uvedených v Žiadosti, kde uvedie oblasť svojho 

podnikateľského nápadu. 

Pre účely Výzvy sa pod KKP rozumejú všetky odvetvia uvedené v  prílohe č. 2 Schémy na 

podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku 

č. 1 – Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM”)  https://www.culture.gov.sk/wp-

content/uploads/2021/12/Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf.  

 

B. Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje do Programu prostredníctvom webovej 

stránky www.kreativnecentrumnitra.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. 

Výber žiadateľov tejto Výzvy. 

 

3. Termín a spôsob predloženia Žiadosti 

Žiadosti môžu Žiadatelia predkladať v termíne počas trvania Výzvy od 27.02.2023 do 

10.3.2023 cez webové sídlo KC Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk.  

4. Výber Žiadateľov  

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

je výber schválených Účastníkov programu.  

Prihlásiť sa do Programu je možné elektronicky. Záujemca o účasť v Programe sa musí najskôr 

ZAREGISTROVAŤ na webovej stránke Kreatívneho centra Nitra  

www.kreativnecentrumnitra.sk. Na základe registrácie budú záujemcovi o účasť v Programe 

pridelené prihlasovacie údaje, ktoré mu umožnia prístup k podaniu Žiadosti. Do Programu sa 

registrovaný záujemca KC Nitra prihlasuje prostredníctvom odoslania vyplnenej Žiadosti 

vrátane povinných príloh. 

 

Povinné prílohy Žiadosti o účasť v Programe: 

●     Podpísaný životopis Žiadateľa do programu (scan).  

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf
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Po absolvovaní registrácie na internetovej adrese www.kreativnecentrumnitra.sk je potrebné 

vyplniť Žiadosť a spolu s povinnými prílohami ju odoslať KC Nitra podľa pokynov uvedených 

na internetovej adrese www.kreativnecentrumnitra.sk. 

Je nutné, aby si Žiadateľ po odoslaní Žiadosti cez webovú stránku vytlačil formulár Žiadosti, 

ktorý mu vygeneruje webová stránka a následne doručí 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 inkubatory@kreativnecentrumnitra.sk, 

prípadne osobne doručí na adresu KC Nitra. 

  

Žiadosť bude po ukončení prihlasovania vyhodnotená v dvoch kolách, pričom 1. kolo pozostáva 

z overenia dodržania formálnych podmienok a zaslaných dokumentov a 2. kolo prebieha po 

splnení podmienok 1. kola prostredníctvom zasadnutia Odbornej rady, ktorá posudzuje 

predložené Žiadosti. 

 

Stanovisko Odbornej rady o akceptácií/zamietnutí Žiadosti bude zaslané najneskôr do 10 

pracovných dní od oznámenia Odbornej rady o výsledku 2. kola, pričom Žiadateľ berie na 

vedomie, že na účasť v Programe nie je právny nárok. Zoznam schválených/neschválených 

Žiadostí bude zverejnený na webovom sídle KC Nitra. 

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

programe, získajú právny nárok na nefinančnú podporu. 

Podrobnejší popis procesu podania a schválenia Žiadosti je obsiahnutý v Implementačnom 

manuáli programu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Výzvy. 

Žiadateľom, ktorých Žiadosti nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať z 

dôvodu obmedzenej kapacity, KC Nitra zasiela oznámenie o neakceptovaní Žiadosti s 

uvedením dôvodu neakceptovania. Zoznam úspešných a neúspešných Žiadateľov zverejní KC 

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

rozhodnutia Odbornej rady. 

Práva a povinnosti KC Nitra a Účastníkov programu a ďalšie podmienky účasti v Programe sú 

uvedené vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie služieb KC Nitra, ktoré sú zverejnené 

na webovom sídle KC Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk.  

Kritériá výberu Žiadateľov do programu:  
 

1. Kolo výberu do Programu – Formálne náležitosti a oprávnenosť Žiadateľa:  

 

● nepodnikateľ – fyzická osoba v zmysle podmienok Výzvy, 

● trvalý pobyt na území Slovenska, 

● vek 18+, 

● Žiadosť o účasť v programe,  

● Relevantosť Žiadosti ku KKP, 

● Podpísaný životopis Žiadateľa (scan).  
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KC Nitra vykoná kontrolu splnenia 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.  

 

Ostatní Žiadatelia budú na základe nesplnenej formálnej kontroly, kontroly oprávnenosti a 

irelevantnosti Žiadosti automaticky vylúčení z výberového procesu do Programu.  

 

 

2. Kolo výberu do Programu – Obsahové náležitosti:  

 

● originalita a potenciál podnikateľského nápadu/projektu, 

● schopnosť definovať konkrétny účel využitia účasti v  Programe na prípravu a rozbeh 

vlastného podnikania. 

 

Na základe uvedených výberových kritérií pridelia jednotliví členovia Odbornej rady  

Kreatívneho centra Nitra body predkladanej Žiadosti. 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.  

 

Revízne postupy: 

Námietky – riadny revízny postup 

V prípade oznámenia o neakceptovaní Žiadosti má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto 

postoja KC Nitra, ak má za to, že dôvody neakceptovania Žiadosti nezodpovedajú postupom 

alebo podmienkam výberu Uchádzačov pre účasť na Programoch KC Nitra podľa tejto Výzvy. 

Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC Nitra v 

lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní Žiadosti.  

Detailný postup podania a preskúmania námietky je uvedený v Implementačnom manuáli 

Programu „BusIdea”.  

5. Aktualizácia výzvy 

 

KC Nitra si vyhradzuje právo zverejnené podmienky zmeniť alebo výzvu zrušiť. Všetky 

aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej stránke 

Kreatívneho centra Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk.  

http://www.kreativnecentrumnitra.sk/


  

6. Komunikácia 

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

- telefonicky na čísle Kreatívneho centra Nitra: 037/ 733 62 58, 

- e-mailom na adrese: inkubatory@kreativnecentrumnitra.sk (do predmetu uveďte, prosím, 

názov programu), 

- osobne v priestoroch Kreatívneho centra na Mestskej tržnici v Nitre na adrese Štefánikova 

trieda 50, 949 01 Nitra 

 

7. Prílohy 

1. Podpísaný životopis Žiadateľa o Program (scan)  
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