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Stačia iba 3 kroky, 
aby ste sa uistili, že 
môžete využiť grant 
pre kreatívny priemysel 
v Bratislavskom kraji. 

www.grantexpert.sk



Grant na podporu kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji je zameraný hlavne na 
finančnú podporu nákupu nového dlhodobého majetku, ale takisto na zavádzanie 
elektronického podnikania, marketingové aktivity a zvyšovanie zručností a kompetencií 
žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu. 

Mikro, malé a stredné podniky (MSP) sú presne definované podľa počtu 
zamestnancov, resp. podľa ročného obratu.

Rozdelenie podnikov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

O financie môžu požiadať: 

fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2. písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a. osoby zapísané v obchodnom registri 
b. osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia 

Uvedené subjekty musia byť registrované  na území SR. 
Ku dňu predloženia žiadosti o grant musia mať v predmete podnikania zapísané 
činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 12 mesiacov pred dňom 
podania žiadosti o grant. Zároveň musia ku dňu podania žiadosti disponovať 
minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 
mesiacov. 

Aby mohli subjekty žiadať o grant, musia byť okrem iného zapísané v Registri 
partnerov verejného sektora. 

1. Môže právna forma vašej spoločnosti 
žiadať o grant?

Tip pre vás: Pretože rozumieme problematike eurofondov, 
dokážeme vás previesť celým procesom zápisu do registra 
rýchlo a za výhodnú cenu. Viac >>

https://www.grantexpert.sk/sluzby/register-partnerov-verejneho-sektora-rpvs


Zoznam oprávnených zameraní projektov

2. Zistite, či váš projektový zámer spĺňa 
podmienky grantu
Grant na podporu kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji je určený len pre 
vybrané odvetvia v členení SK NACE kódov. 

Rozhodujúce je zameranie projektu, nie SK NACE prevažujúcej činnosti vášho 
podniku. 

Každý grant má definované oprávnené výdavky. 
To znamená, že je stanovené, na čo presne môžete žiadať financie. 

Niektoré výdavky môžete financovať len limitovaným množstvom finančných
prostriedkov a niektoré vôbec. Viac zistíte v tabuľkách nižšie. 

Tip pre vás: Definície činnosti podľa SK NACE kódov nájdete na 
stránkach Štatistického úradu alebo priamo v dokumente:  
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA  EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ SK 
NACE. Viac >>

3. Zistite, čo môžete financovať z grantu

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Clo_obchodny_tovar/EORI/StatistickaKlasifikaciaEkonomickychCinnosti.pdf


Zoznam oprávnených výdavkov



Percentuálne limity vybraných výdavkov

Garancie pre klientov portálu 

4. Ako ďalej? 

KONZULTUJTE SVOJ PROJEKT S GRANTOVÝM EXPERTOM 

Zaujal vás aktuálny grant a radi by ste si overili všetky svoje otázky? Na portáli 
GrantExpert.sk máte možnosť si objednať konzultáciu s grantovým expertom a 
uistiť sa, že je aktuálny grant pre vás vhodný a čo všetko vás čaká pri príprave 
žiadosti. Konzultovať môžete telefonicky, osobne alebo cez e-mail. Viac >> 

PUSTITE SA DO PRÍPRAVY ŽIADOSTI ONLINE 

Na portáli GrantExpert.sk sa môžete rovno pustiť do prípravy žiadosti o grant. 
Stačí sa zaregistrovať, popísať váš projektový nápad a vybrať si z grantových 
expertov, ktorí pre vás žiadosť o grant pripravia. Využívanie portálu 
GrantExpert.sk je skutočne jednoduché a hlavne pre klientov je bez akýchkoľvek 
poplatkov (za využívanie portálu platia iba grantoví experti). Viac >> 

1. Posúdenie oprávnenosti vášho projektového zámeru pred tým, než sa pustíte 
do voľby expertov 

2. Výber vhodného grantového experta na základe jeho fixne stanovenej ceny, 
skúseností a referencií 
(Expertov vopred preverujeme a absolvujú pohovor pred tým, než môžu 
ponúkať svoje služby klientom portálu) 

3. Dodanie služby s garanciou postupného uvoľňovania finančných 
prostriedkov expertom zo zabezpečeného účtu portálu GrantExpert.sk

https://www.grantexpert.sk/sluzby/konzultacia-s-grantexpertom
https://www.grantexpert.sk/registracia-klienta?rr=1
https://www.grantexpert.sk/registracia-klienta?rr=1

