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Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu                         
s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“ 

kód uzn.: 8.2.3   

 
Návrh uznesenia 
zo dňa 19.11.2015 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

 
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom vedúceho 
partnera na Riadiaci orgán pre Operačný program Stredná Európa v rámci 2. kola 1. výzvy 
Operačného programu Stredná Európa, prioritná os 1 – Spolupráca v oblasti inovácií pre 
zvýšenie konkurencieschopnosti Strednej Európy. 
2. Zabezpečenie realizácie projektu hlavným mestom SR Bratislavou počas celej doby 
jeho realizácie. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov celkových výdavkov partnera projektu 
hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 191.580,- EUR s DPH. Uvedená suma je v plnej 
výške oprávneným výdavkom, z ktorého 85% vo výške 162.843,- EUR bude financovaných 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja SR a 15% vo výške 28.737,- EUR 
spolufinancovaných žiadateľom. 
4. Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 15% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, max. do výšky 28.737,-EUR s 
DPH. 

 
B. splnomocňuje 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy podpísaním Partnerskej dohody k projektu 
„CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe) v prípade 
schválenia žiadosti o NFP. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislava do EÚ projektu s názvom  
„CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“ 

 
Opierajúc sa o výstupy národných a lokálnych analýz, ako aj výstupy európskych projektov 
(i.e.Smart, Difass, Incompass) implementovaných v rokoch 2011-2014 mestom Bratislava, 
možno zhodnotiť, že Bratislava je unikátnym územím s úrodnou pôdou pre rozvoj tvorivých 
a inovatívnych segmentov a sektorov. Napriek priaznivým faktorom lokálny ekosystém 
ostáva dnes stále nedostatočne zhodnotený. Za týmto účelom odporúčame zapojiť hlavné 
mesto SR Bratislavu do projektového konceptu CERIecon (Sieť regionálnych inovačných 
ekosystémov v Strednej Európe), ktorý je príležitosťou pokračovať v rozbehnutej dynamike 
podpory podnikania, konkrétne kreatívnych a technologických start-upov, a to najmä 
rozvíjaním, implementovaním a vylepšovaním regionálneho inovačného ekosystému. 
 
Aktivity na podporu a podchytenie start-upov a začínajúcich podnikateľov, kľúčové pre 
konkurencieschopnosť Bratislavy, sú obsiahnuté v Programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020. 
 
Aby sme podchytili a stimulovali úspešný rozvoj a rast začínajúcich podnikateľov, 
systematická podpora formou balíčka zmiešaných opatrení (vzdelávacích, poradenských, 
propagačných a iných) bude nutná. Kľúčovým faktorom úspechu je ucelený strategický 
prístup k podpore strategických oblastí. 
 
Projektový zámer CERIecon má ambíciu na jednej strane podchytiť vysokú potrebu miest 
a regiónov koncentrovať potrebnú masu životaschopných a dynamických malých a stredných 
podnikateľov a na strane druhej odstrániť bariéry ich ďalšieho rozvoja, akými sú najmä 
nedostatočné podnikateľské vedomosti a zručnosti.  
 
Hlavným cieľom projektového zámeru CERIecon je prispieť k etablovaniu vyváženého 
balíčka podporných soft a hard opatrení a k prepojeniu jednotlivých zložiek inovačného 
ekosystému (vzdelanie - veda a výskum – podniky - podporné inštitúcie a verejná správa). 
 
Hlavnými výstupmi projektového zámeru CERIecon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj 
a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným centrom = 
„podnikateľským ihriskom“ pre začínajúcich podnikateľov. V tomto centre budú 
podnikateľom poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, 
rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby.  
 
Základné údaje o projekte:  
Trvanie projektu: 36 mesiacov 
Vedúci partner projektu: Europa Büro des Stadtschulrates für Wien 
 
Úlohy mesta Bratislava v projekte: 

1. Spolupráca na vytvorení inovačného ekosystému s jedným centrom („podnikateľským 
ihriskom“), v ktorom budú poskytované školenia, mentoring odbornými kapacitami, 
zasadacie miestnosti a coworkingové priestory pre podnikateľov z Bratislavy 
a partnerských regiónov. Mesto Bratislava sa bude spolupodieľať na koordinovaní 
lokálnych projektových aktivít v rámci podnikateľského ihriska. Z projektové 
obdobie by sa v Bratislave podporilo:  



a. 30 kreatívnych a technologických start-upov, pre ktoré bude určený 6 
mesačný inkubačno-mentoringový program v akceleračnom centre, vrátane 
5-dňového výmenného pobytu v jednom z partnerských regiónov; 

b. 22 školení realizovaných na zlepšenie podnikateľských kompetencií a 
inovačných schopností začínajúcich podnikov. 

2. Marketing a komunikácia - hlavná aktivita mesta Bratislava v rámci konzorcia, bude 
zameraná na komunikačný a marketingový plán projektových aktivít. 

3. Vytvorenie spoločnej stratégie rozvoja a schválenie spoločného akčného plánu.  
 
Prínos pre mesto: 
 

1. Zabezpečenie financovania udržateľnosti úspešne ukončeného projektu i.e.Smart 
a zároveň zabezpečenie financovania nového projektu v jednom finančnom balíčku, 
a teda úspora finančných prostriedkov.  

2. Rozšírenie doteraz poskytovaných služieb hl. mesta v oblasti podpory podnikania. 
3. Upevnenie inovačného trojuholníku Bratislava - Viedeň – Brno.  
4. Posilnenie spolupráce so Slovak Business Agency v duchu Memoranda o spolupráci 

v rámci podpory podnikateľského prostredia. 
 
Pre mesto Bratislava vychádza na obdobie 3 rokov predbežný rozpočet vo výške 191.580,- 
EUR s DPH. Max. výška spolufinancovania zo strany Magistrátu predstavuje 15%, t.j. 9 579,- 
EUR ročne (28.737,- EUR s DPH počas celého trvania projektu). Tieto výdavky boli 
zahrnuté do návrhu rozpočtu hl. mesta Bratislava na roky 2016 – 2018.  
 
Spolufinancovanie mesta bude možno pokryť prostredníctvom miezd zamestnancov 
pracujúcich na projekte, ktoré sú vyplácané bez ohľadu na schválenie projektu, a ktoré budú 
refundované vo výške 85% zo strany Európskej komisie. 
 
Projektový zámer je v procese schvaľovania Spoločným technickým sekretariátom programu. 
Výsledky úspešnosti projektového zámeru o pridelenie NFP budú známe v apríli 2016. 
V prípade schválenia projektovej žiadosti sa projekt začne implementovať v júni 2016.  
 
 
 
 



Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu                         
s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“ 

kód uzn.: 8.2.3   

 

Uznesenie č. 169/2015 
     zo dňa 05. 11. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu 
s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“. 

 
- - - 

 

 
 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 2.11.2015 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1. Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislava do EÚ projektu s názvom 
„CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe) 

 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na 
vedomie predložený návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislava do EÚ projektu 
s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe) 
 

Hlasovanie: 
prítomní: 9, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 3   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 2.11.2015 
 
 
 



Príloha č. 5 k Dôvodovej správe 
k Návrhu na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislava do EÚ projektu s názvom  

„CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“ 
 
 

Prehľad poradenských centier v oblasti podpory podnikania na území mesta Bratislava  
 

 Názov Adresa Popis 
1. Slovak Business 

Agency 
Miletičova 23, 
821 09 Bratislava 
www.sbagency.sk 

Najstaršia špecializovaná inštitúcia z hľadiska 
podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou 
iniciatívou EÚ a vlády SR. Ponúka komplexnú 
pomoc podnikateľom v súlade s princípmi 
iniciatívy Small Business Act. 
 

2. RubixLab Jégého 187/2,  
821 08 Bratislava 
www.rubixlab.com 

Ponúka služby podnikateľského inkubátora 
a akcelerátora, poradenstvo pre oblasť inovácií, 
prenájom coworkingových priestorov 
a medzinárodné pracovné prostredie.   
 

3. The Spot Námestie SNP 
488/30,  
811 01 Bratislava 
www.thespot.sk 

Členom ponúka série  workshopov, mentoringové 
stretnutia, konzultácie a príležitosti na stretnutie s 
odborníkmi v oblastiach ako tech, marketing, 
rozvoj schopností prezentácie a predaja. 
 

4. Connect 
Coworking 

Páričkova 18 
821 08 Bratislava 
www.connect-
network.com 

Prenájom  coworkingových priestorov v 
industriálnych priestoroch bývalej továrne 
Cvernovka. Business development v rámci 
komunity. 
 

5. Impact HUB 
Bratislava 

Hviezdoslavovo 
námestie 20, 
81102 Bratislava 
www.impacthub.sk 

Ponúka dizajnový pracovný priestor, 
medzinárodnú komunitu a mentoringové programy 
na rozvoj podnikania. 

 
 
 


