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VSTUPNÉ KRITÉRIÁ PRE VÝBER INKUBOVANÝCH FIRIEM
pre kancelárske priestory
platné od 1.11.2016
Základné kritériá
1 Všeobecné požiadavky

1. Firma musí byť registrovaná a mať sídlo na Slovensku,
2. Inkubátor je určený pre mikro, malých a stredných podnikateľov –
kategorizácia v zmysle definície EÚ, pričom uprednostnení budú
začínajúci podnikatelia, t.j. podnikatelia do 3 roka od prvého
dátumu začiatku ich podnikania.
Za začiatok podnikania sa rozumie:
• Dátum zápisu v obchodnom registri,
• Dátum vydania živnostenského oprávnenia,
• Dátum začatia podnikania na základe iného než
živnostenského oprávnenie podľa osobitných predpisov,
3. Pri výbere budú uprednostnení záujemcovia, ktorých
podnikateľský plán bude zameraný na preferované aktivity
4. Prenajatá plocha samotných kancelárií každého klienta
inkubátora by nemala presiahnuť 20% celkovej plochy
poskytnutej na prenájom,
5. Klient musí každoročne do 30.4. predkladať vybrané
ukazovatele v zmysle informačného dotazníka príloha č.2
6. Nájomca nemôže uskutočňovať
dispozičné úpravy kancelárií

2 Podnikateľský plán

žiadne

stavebné

ani

1. Podnikateľský plán musí mať predpísanú štruktúru (príloha
č.2A),
2. Podnikateľský plán musí preukázať komerčnú/technickú
životaschopnosť a konkurenčnú schopnosť vo vybranej oblasti
podnikania,
3. Podnikateľský plán musí preukázať vytvorenie nových
pracovných miest za obdobie 2-3 rokov.

Ďalšie kritéria:
3 Preferované aktivity

1. Služby v oblasti informačných technológií (vývoj softvéru...),
2. Zelené technológie (úspora energií, recyklácia...),
3. Činnosti v oblasti inovatívnych technológií,
4. Služby v oblasti podnikateľského a poradenstva,
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5. Vytvorenie pracovných miest pre ľudí so zmenenou
pracovnou schopnosťou.

KRITÉRIÁ PRE VÝSTUP INKUBOVANÝCH FIRIEM

Kritériá výstupu
Definovaný časový limit

Nájomník opustí inkubátor po ukončení doby inkubácie,

Plnenie vstupných kritérií

Prestane plniť vstupné kritéria,

Možnosť zotrvania

Individuálne posúdenie každého klienta po ukončení doby
inkubácie správnou radou inkubátora.
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