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Stačia iba 3 kroky, 
aby ste sa uistili, že 
môžete využiť grant 
pre kultúrny a kreatívny 
priemysel. 

www.grantexpert.sk



Grant pre kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) bude zameraný na finančnú podporu 
malých a stredných podnikov v odvetviach KKP.

Malé a stredné podniky sú presne definované podľa počtu zamestnancov, resp. podľa 
ročného obratu. Rozdelenie podnikov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

O financie môžu požiadať: 

1. Slobodné povolania podľa § 3 písm. b) a d) zákona č. 455/1991 Zb 
o živnostenskom podnikaní: 

b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori 
vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.), 

d) pod číslom 8 Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 
Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného 
umenia 

2. Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 
ktoré sú registrované na území SR (živnostníci), 

3. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré sú registrované na 
území SR. 

4. Neziskové organizácie a občianske združenia 

1. Môže právna forma vašej 
spoločnosti žiadať o grant?



Definícia oprávnených činností v rámci kategórie Kultúrne jadro

2. Zistite, či váš projektový zámer 
spĺňa podmienky grantu
Nie ste si istí, či vaša činnosť patrí do oblastí Kultúrneho a kreatívneho priemyslu? 
Nasledujúce tabuľky vám v tom urobia jasno. 

Zaraďte svoj subjekt do jednej z oblastí KKP a v stĺpci „Názov NACE“ a skontrolujte, či 
na základe svojej hlavnej činnosti, uvedenej v štatistickom registri, spadáte do niektorej 
z oprávnených oblastí KKP uvedených nižšie. 



Tip pre vás: Podrobnú definíciu kultúrneho a kreatívneho priemyslu si 
môžete pozrieť tu >>

Definícia oprávnených činností v rámci kategórie Kultúrny priemysel 
a Kreatívny priemysel

Tip pre vás: Pokiaľ by ste boli pri podaní žiadosti úspešní, budete sa 
musieť nechať zapísať do Registra partnerov verejného sektora. 
Pretože rozumieme problematike eurofondov, dokážeme vás previesť 
celým procesom zápisu do registra rýchlo a za výhodnú cenu. Viac 
>>

http://www.culture.gov.sk/extdoc/6389/priloha%20ppz%203%20-%20definicia%20kkp
https://www.grantexpert.sk/sluzby-grantexperta/register-partnerov-verejneho-sektora/


3. Preverte si, či ste skutočne oprávnení 
žiadať o KKP grant
Teraz už viete, či právna forma vášho podnikania patrí do definície malý a stredný 
podnikateľ, a taktiež, do ktorej oblasti KKP patríte. 
Stačí už iba skontrolovať, či ste oprávnení čerpať granty pre kultúrny a kreatívny 
priemysel (KKP). 

Preto, prosím, čítajte ďalej.

Bližšia definícia jednotlivých právnych foriem žiadateľov

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 >> 

https://www.grantexpert.sk/sluzby-grantexperta/konzultacia-s-grantexpertom/uvodna-konzultacia-s-grantexpertom/


Garancie pre klientov portálu 

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

Ako strojca myšlienky a spoluzakladateľ portálu GrantExpert sa Tamás venuje tak trochu 
všetkému – od vymýšľania nových služieb a funkcionalít cez výber expertov až po osobné 
konzultácie s klientmi. Je presvedčený, že projekt GrantExpert je práve tým riešením, ktoré 
zjednoduší prácu grantovej komunity a bude slúžiť ako katalyzátor pre zlepšenie trhového 
prostredia v grantovom poradenstve.

TAMÁS SZŐKE

200+
zameraných na grantové

financovanie 

KONZU L TÁC I Í

DÔVERUJÚ NÁM

467
zadaných na portál od klientov 

PRO J EK TOV

20 
z ktorých vyberáte pri príprave

grantovej žiadosti 

EXPER TOV

ZAKLADATEĽ PORTÁLU 

https://www.grantexpert.sk/porovnanie-balikov-spoluprace/
https://www.grantexpert.sk/porovnanie-balikov-spoluprace/
https://www.grantexpert.sk/porovnanie-balikov-spoluprace/

