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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O ÚČASŤ V AKCELERAČNOM PROGRAME

„START-UP“

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 Akceleračnom Programe „START-UP” (ďalej len
„Program START-UP“).

Pojmy začínajúce veľkými písmenami použité v tejto Výzve majú rovnaký význam ako
pojmy začínajúce veľkými písmenami definované v časti A) Implementačného manuálu
k Akceleračnému Programu „START-UP“, pokiaľ sú v uvedenom článku A).

Dátum vyhlásenia Výzvy: 07. 03. 2023

Dátum ukončenia Výzvy: 31. 03. 2023

1. Opis Programu

„START-UP” Akcelerátor poskytuje svojim záujemcom široké spektrum služieb, ktorých
cieľom je zabezpečiť začínajúcim Podnikateľom počas pobytu v Akcelerátore rozvoj a rast
ich podnikania, expanzia a vytvorenie prototypu.

Program START-UP je navrhnutý pre začínajúcich Podnikateľov v KKP:

– hospodársky subjekt do 3 rokov od založenia právnej formy,

– mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom priemysle (obchodné spoločnosti / živnostníci /
slobodné povolania / neziskové organizácie / občianske združenia),

– mikro, malé a stredné podniky v kreatívnom priemysle.



Opis Služieb Programu START-UP:

Program START-UP ponúka Užívateľom Programu START-UP komplexné Služby na
podporu a rozvoj svojho podnikania, vrátane vytvorenia prototypu. Ponúkané Služby sú v
závislosti od typu zamerania rozdelené do nasledujúcich kategórií:

A. Skupinové vzdelávacie podujatia - semináre a workshopy v rozsahu 53 hodín,

B. Individuálne odborné konzultácie - v rozsahu 18 hodín,

C. Mentoring - v rozsahu 30 hodín.

D. Materiálno-technická pomoc

Cieľová skupina Programu START-UP:

Program START-UP je navrhnutý pre začínajúcich Podnikateľov v KKP v zmysle Schémy na
podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č.
1 - Schéma DM 8/2021 – Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf (gov.sk) (ďalej len
„Schéma DM”).

Oprávnenými Uchádzačmi v tomto prípade sú:

– hospodársky subjekt, ktorý v čase podania Žiadosti má maximálne 3 roky od registrácie v
Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na
podnikanie,

– mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom priemysle so sídlom na území Slovenskej
republiky,

– mikro, malé a stredné podniky v kreatívnom priemysle so sídlom na území Slovenskej
republiky,

– subjekty pôsobiace v odvetviach KKP, ktoré tvoria prílohu č. 2 Schémy DM
(Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf (gov.sk).

Kapacitné obmedzenie Programu START-UP:

Programu START-UP je určený pre 5 Užívateľov Programu START-UP (t.j. úspešných
Uchádzačov) počas trvania Programu START-UP.

Predpokladaná dĺžka, rozsah trvania a spôsob poskytovania Služieb v rámci Programu
StartUp:

Dĺžka Programu START-UP: Dĺžka trvania Programu START-UP je maximálne 6 mesiacov.
Individuálne odborné konzultácie, mentoring a materiálno technickú pomoc je možné čerpať
počas celej doby trvania Programu a vyčerpať do konca Programu. Program môže trvať
najdlhšie do 31. 11. 2023.

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf


Rozsah a spôsob poskytovania Služieb v rámci programu START-UP: Služby
v Programe START-UP 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 Užívatelia
počas trvania Programu prejdú všetkými workshopmi a seminármi, ktoré im pomôžu pri
rozvoji uceleného podnikateľského plánu a práce na prototype, ktorý je zameraný na
prehodnotenie a zmenu obchodnej stratégie a práci na prototype.

Rozsah Programu START-UP vykonávaného prostredníctvom skupinových vzdelávacích
podujatí je stanovený na 53 hodín, ktoré Užívateľ absolvuje počas trvania Programu
START-UP.  

Individuálne odborné konzultácie 

Systém poskytovania individuálnych odborných konzultácií je nastavený tak, že Užívatelia
Programu START-UP majú počas celého pobytu v Programe START-UP možnosť požiadať o
individuálnu odbornú konzultáciu, ktorú im budú poskytovať Externí partneri.
Rozsah Programu START-UP vykonávaný prostredníctvom individuálnych odborných
konzultácií je stanovený na 18 hodín, čo je maximálny počet hodín, ktoré môže Užívateľ
Programu START-UP vyčerpať počas trvania Programu START-UP.

Individuálne odborné konzultácie môžu prebiehať fyzicky a/alebo online: 
● v priestoroch KC Nitra alebo
● mimo priestorov KC Nitra.

Mentoring

Predstavuje konzultácie s Externým partnerom (mentorom), ktorý je vybratý, schválený KC
Nitra a pridelený Užívateľovi programu na začiatku Programu a je k dispozícii počas celej
dĺžky trvania Programu. Mentor dohliada na rozvoj a rast podnikania Užívateľa, pomáha mu
prekonať prekážky a dohliada na prácu pri tvorení prototypu Užívateľa programu.

Rozsah mentoringu je stanovený na 30 hodín.

Materiálno-technická pomoc

Materiálno-technická pomoc predstavuje súbor pomoci, ktorá vo forme poskytnutia
spotrebného materiálu, služieb, ako aj prenájmov špecifických priestorov a technológii
napomáha k vytvoreniu prototypu Užívateľa programu.

Rozsah materiálno-technickej pomoci môže byť maximálne do výšky 10 000 € vo forme
nefinančnej pomoci vo forme zabezpečenia spotrebného materiálu, služieb a prenájmov.



Miesto poskytovania Služieb Programu START-UP:

Vzdelávacie podujatia sa budú konať v: Nitre*

* presné miesto konania a spôsob (online a/alebo fyzicky) budú určené pred začatím
Programu START-UP.

Individuálne konzultácie a Mentoring budú prebiehať online alebo podľa preferencií
a dohody Užívateľa Programu START-UP a Externého partnera.

Vytváranie prototypu bude prebiehať na mieste, ktoré je vopred dohodnuté alebo vysúťažené
vo verejnom obstarávaní.

Finančná spoluúčasť Užívateľa Programu START-UP:

Finančná spoluúčasť Užívateľa v Programe START-UP je rozdelená na v 2 kroky:

1. úhrada fixného poplatku (po podpise zmluvy) vo výške 130 €
2. úhrada variabilného poplatku (po odovzdaní formulára s detailnou špecifikáciou

položiek a požiadaviek na materiáno-technickú pomoc), ktorý bude predstavovať 6 %
z hodnoty formulára, resp. poskytnutej materiálno-technickej podpore

Informácia o Pomoci de minimis:

Mesto Nitra so sídlom Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra, Slovenská republika, IČO:
00308307 Nitra, prostredníctvom Kreatívneho centra Nitra, ktoré je organizačnou jednotkou
Mestského úradu v Nitre, je poverené vykonávaním Schémy DM.

Prijímateľovi je účasťou na Programe poskytnutá Pomoc de minimis. V rámci tejto Výzvy ide
o nefinančnú formu podpory, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona o štátnej pomoci. Viac
informácii o tomto zákone nájdete na https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/. Ide o
nepriamu formu pomoci vo forme úhrady oprávnených výdavkov spojených s účasťou na
skupinových vzdelávacích podujatiach a individuálnych odborných konzultáciách. Všetky
dodatočné výdavky si hradí Uchádzač sám. Informácie o povinnostiach MSP súvisiacich s
Pomocou de minimis nájdete na https://www.antimon.gov.sk/.

2. Podmienky účasti v Programe

Uchádzač o účasť v Programe musí pre akceptovanie Žiadosti spĺňať nasledujúce podmienky:

1. Pôsobí v oblasti KKP – Pre účely Výzvy sa pod KKP rozumejú všetky odvetvia uvedené v
prílohe č. 2 Schémy DM. Záujemca o účasť v Programe preukazuje, že pôsobí v oblasti KKP
podľa tejto Výzvy prostredníctvom informácií uvedených v Žiadosti, kde uvedie svoj NACE
kód.

https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
https://www.antimon.gov.sk/


KC Nitra overí, či Uchádzač o účasť v Programe pôsobí v oblasti KKP z informácií
uvádzaných v Žiadosti, ako aj z verejne dostupných zdrojov alebo informácií v osobitných
prílohách Žiadosti, ak ich uchádzač na tento účel predložil.

2. Spĺňa definíciu mikro, malého alebo stredného podniku v zmysle prílohy č. 1 Schémy
DM.

Uchádzač o účasť v Programe preukazuje zaradenie sa do niektorej z oprávnených
veľkostných kategórií (mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik) prostredníctvom
údajov uvedených v prílohe č. 1. Žiadosti – Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako
MSP.

Pri vypĺňaní vyhlásenia môže Uchádzač použiť nasledovné pomôcky:

- Príručka pre používateľov k definícii MSP,

- vzorový príklad posúdenia veľkostnej kategórie podniku, ktorý je súčasťou
prílohy Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP.

KC Nitra overí, či Uchádzač spĺňa definíciu MSP z informácií uvedených v prílohe č. 1.
Žiadosti a z verejne dostupných zdrojov.

3. Neuplatňuje sa voči nej (osobe, ktorá sa uchádza o účasť v Programe) vrátenie štátnej
pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Uchádzač o účasť v Programe prílohu č.
2 – Čestné vyhlásenie uchádzača.

KC Nitra overí splnenie tejto podmienky prostredníctvom informácií zverejnených na
http://www.statnapomoc.sk/?cat=40.

4. Nepôsobí v oblasti cestnej nákladnej dopravy.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Uchádzač o účasť v Programe prílohu č.
2 – Čestné vyhlásenie uchádzača.

KC Nitra overí splnenie tejto podmienky z verejne dostupných zdrojov, napr. www.orsr.sk
alebo www.zrsr.sk.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/sk/renditions/native
http://www.statnapomoc.sk/?cat=40
http://www.statnapomoc.sk/?cat=40
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


5. Pomoc de minimis, ktorá sa má účasťou na Programe v zmysle tejto výzvy poskytnúť,
neprekročí spolu s už poskytnutou Pomocou de minimis jedinému podniku1 v priebehu
aktuálneho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov 200 000 eur.

Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Uchádzač o účasť v Programe prílohu č.
2 – Čestné vyhlásenie uchádzača.

KC Nitra overí splnenie tejto podmienky na základe údajov z prílohy č. 2 Žiadosti a
informácií v informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci
http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983.

Zároveň výška Pomoci de minimis poskytnutá jednému užívateľovi, ktorý je Príjemcom
pomoci, nesmie presiahnuť výšku 35 000 eur za jeden rok.

6. Záujemca o účasť v Programe sa prihlasuje na Služby prostredníctvom webovej stránky
www.kreativnecentrumnitra.sk. Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber
Uchádzačov.

7. Je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.

1 „Jediný podnik“ zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi
ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má väčšinu hlasovacích práv
akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú
činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo vymenovať alebo
odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného
subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť má právo dominantným
spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe
zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť uzavrel
alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách
spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť, ktorý je akcionárom alebo
spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, má sám na
základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu
vykonávajúceho podnikateľskú činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv
akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom podnikateľskú
činnosť.

Subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené
v písm. a) až d) bodu 4. prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983
http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
http://www.kreativnecentrumnitra.sk


Na preukázanie splnenia tejto podmienky predkladá Uchádzač o účasť v Programe prílohu č.
3 – Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony.

8. Je to začínajúci podnikateľ.

Začínajúci podnikateľ je hospodársky subjekt, ktorý v čase podania Žiadosti má maximálne
3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom
registri oprávňujúcom na podnikanie,

3. Termín a spôsob predloženia Žiadosti

Žiadosti do Programu START-UP môžu Uchádzači predkladať v termíne počas trvania Výzvy
od 07.03.2023 do 31.03.2023 cez webové sídlo KC Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk.

4. Výber Uchádzačov

Výberový proces Uchádzačov do Programu START-UP pozostáva z viacerých krokov,
výsledkom ktorého sú schválení a zamietnutí Uchádzači.

Prihlásiť sa do Programu START-UP je možné výhradne elektronicky. Záujemca o účasť v
Programe sa musí najskôr ZAREGISTROVAŤ na webovej stránke Kreatívneho centra Nitra
www.kreativnecentrumnitra.sk. Na základe registrácie budú Uchádzačovi pridelené
prihlasovacie údaje, ktoré mu umožnia prístup k podaniu Žiadosti. Do Programu START-UP
sa registrovaný Uchádzač prihlasuje prostredníctvom odoslania vyplnenej Žiadosti vrátane
súvisiacej dokumentácie.

Súvisiaca dokumentácia k Žiadosti o účasť v Programe START-UP:

● Vyhlásenie Uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP,
● Čestné vyhlásenie Uchádzača,
● Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony,
● Podpísaný životopis Uchádzača o Program (scan),
● Podrobný opis prototypu.

Po absolvovaní registrácie na internetovej adrese www.kreativnecentrumnitra.sk je potrebné
vyplniť Žiadosť spolu so súvisiacou dokumentáciou a následne všetky uvedené dokumenty
odoslať KC Nitra podľa pokynov uvedených na webovej stránke
www.kreativnecentrumnitra.sk.

Je nutné, aby si Uchádzač po odoslaní Žiadosti cez webovú stránku vytlačil formulár Žiadosti,
vygenerovaný webovou stránkou www.kreativnecentrumnitra.sk a doručený na e-mail
Uchádzača, ktorý uviedol v registrácii. Vytlačenú Žiadosť Uchádzač podpíše a scan zašle do 5
pracovných dní od podania Žiadosti na webovej stránke na e-mailovú adresu:
akceleratory@kreativnecentrumnitra.sk, prípadne osobne doručí na adresu KC Nitra.

http://www.kreativnecentrumnitra.sk
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
http://www.kreativnecentrumnitra.sk
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
http://www.kreativnecentrumnitra.sk
http://www.kreativnecentrumnitra.sk
http://www.kreativnecentrumnitra.sk
mailto:akceleratory@kreativnecentrumnitra.sk


Žiadosť bude po ukončení prihlasovania do Programu START-UP vyhodnotená v dvoch
kolách výberového procesu, pričom 1. kolo výberového procesu pozostáva z formálnej
kontroly splnenia podmienok pre vstup do Programu START-UP. 2. kolo výberového
procesu prebieha v prípade úspešného postúpenia Žiadosti cez 1. kolo výberového procesu
prostredníctvom zasadnutia Odbornej rady KC Nitra, ktorá posudzuje Žiadosti.

Uchádzačom, ktorých Žiadosti nesplnili podmienky uvedené v tejto Výzve alebo ich nebolo
možné akceptovať z dôvodu obmedzenej kapacity Programu START-UP, KC Nitra zasiela
oznámenie o neakceptovaní Žiadosti s uvedením dôvodu jej neakceptovania. Zoznam
úspešných a neúspešných Uchádzačov zverejní KC Nitra na svojom webovom sídle
www.kreativnecentrumnitra.sk do 10 pracovných dní od rozhodnutia Odbornej rady a zároveň
v uvedenom čase oznámi výsledok Uchádzačovi e-mailom.

V prípade, ak by akceptovaním Žiadosti (a nadobudnutím účinnosti zmluvy s úspešným
uchádzačom) malo dôjsť k prekročeniu výšky Pomoci de minimis, ktorú je možné poskytnúť
v zmysle podmienky 5 v časti 2 Podmienky účasti v Programe START-UP, KC Nitra Žiadosť
neakceptuje a Uchádzačovi oznámi, aký zúžený rozsah poskytovaných služieb by bol možný,
aby bola daná podmienka splnená (ak to charakter poskytovaných služieb dovoľuje).
Následne musí sám Uchádzač požiadať o zúženie rozsahu poskytovaných služieb tak, aby
bola predmetná podmienka splnená. Na základe tohto návrhu Uchádzača KC Nitra zúži
rozsah poskytovaných Služieb tak, aby boli dotknuté podmienky splnené, pričom o uvedenom
Uchádzača informuje v oznámení o akceptácii Žiadosti.

Podrobnejší popis procesu podania a schválenia Žiadosti je obsiahnutý v Implementačnom
manuáli Akceleračného Programu START-UP, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Výzvy.

Práva a povinnosti KC Nitra a Užívateľov Programu START-UP a ďalšie podmienky účasti
v Programe START-UP sú uvedené v Zmluve, ktorej vzor je prílohou č. 6 tejto Výzvy a vo
Všeobecných podmienkach pre poskytovanie služieb KC Nitra, ktoré sú zverejnené na
webovom sídle KC Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk.

Kritériá výberu Uchádzačov do Programu START-UP

Doručené Žiadosti o účasť v Programe START-UP sa vyhodnocujú v dvoch kolách.

1. kolo výberu do Programu – formálne náležitosti a oprávnenosť Uchádzača:

A. Formálna kontrola splnenia podmienok pre vstup do Programu START-UP:
● mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom priemysle,
● mikro, malé a stredné podniky v kreatívnom priemysle,
● sídlia na území Slovenskej republiky,
● sú podnikom do 3 rokov od založenia právnej formy.

http://www.kreativnecentrumnitra.sk
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/


B. Formálna kontrola predložených dokumentov:
● Žiadosť o účasť v Programe START-UP,
● Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP,
● Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony,
● Čestné vyhlásenie uchádzača,
● Podpísaný životopis Uchádzača do Programu (scan),
● Podrobný opis prototypu.

KC Nitra vykoná kontrolu splnenia podmienok pre vstup do Programu START-UP, formálnu
kontrolu predkladania predkladania Žiadosti s jej súvisiacou dokumentáciou. Vybraní
Uchádzači budú postúpení do druhého kola výberového procesu, v ktorom ich Žiadosti
vrátane súvisiacej dokumentácie bude hodnotiť Odborná rada Kreatívneho centra Nitra na
základe nižšie uvedených kritérií.

Uchádzači, ktorých Žiadosti neprejdú 1. kolom výberového procesu, nepostupujú do 2. kola
výberového procesu, resp. budú z výberového procesu vylúčení.

2. kolo výberu do Programu START-UP – obsahové náležitosti:

● Riešenie, originalita a inovatívnosť prototypu,
● Potenciál a rozpracovanosť návrhu prototypu,
● Model podnikania, kvalita podnikania a pôsobenie firmy na trhu
● Kvalita a schopnosti prihláseného Uchádzača - hospodárskeho subjektu.

Na základe uvedených výberových kritérií pridelia jednotliví členovia Odbornej rady
Kreatívneho centra Nitra predkladanej Žiadosti spolu so súvisiacou dokumentáciou body.
Takto pridelené bodové ohodnotenie Žiadosti a súvisiacej dokumentácie porovná Odborná
rada Kreatívneho centra Nitra s hodnoteniami ostatných Uchádzačov, ktorí taktiež postúpili
do druhého kola výberového procesu. Uchádzači, ktorí získajú najvyšší počet bodov, sa stanú
Užívateľmi v Programe START-UP.

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 Programe START-UP 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 Mestu
Nitra. Detailný postup podania a preskúmania námietky je uvedený v Implementačnom
manuáli Inkubačného Programu „START-UP”.



5. Aktualizácia Výzvy

KC Nitra si vyhradzuje právo zverejnené podmienky v tejto Výzve zmeniť alebo túto Výzvu
zrušiť. Všetky aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie tejto Výzvy budú priebežne
zverejnené na webovej stránke Kreatívneho centra Nitra 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: akceleratory@kreativnecentrumnitra.sk (do predmetu uveďte,

prosím, „Program START-UP“),
- osobne v priestoroch Kreatívneho centra na Mestskej tržnici v Nitre na adrese

Štefánikova trieda 50, 949 01 Nitra.

7. Prílohy

1. Vyhlásenie Uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP,
2. Čestné vyhlásenie,
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony,
4. Vzor zmluvy,
5. Podrobný opis prototypu.

http://www.kreativnecentrumnitra.sk
mailto:akceleratory@kreativnecentrumnitra.sk

