
vytvor.meEURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE

Registrácia účastníka na podujatie:
Workshop, 28.02.2018, 9:00 – 17:00, SIEA, Trnavská cesta 100, Bratislava

Titul pred menom : 

Meno :

Priezvisko : 

Titul za menom : 

Pohlavie : 

Email :

Tel.č. :

Spoločnosť:

Názov spoločnosti :

Oblasť kreatívneho priemyslu: 

IČO :

Forma podnikania : 

žena

muž

dizajn a módny dizajn

reklama a marketing 

architektúra

programovanie a IKT

spoločnosť s ručením obmedzeným

živnosť

reklama a marketing 

iné:

podujatia



vytvor.meEURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Ulica, popisné číslo :

PSČ :

Mesto : 

Štát :

Web stránka :

Email : 

Tel.č. :

Ste podnik klasifikovaný ako prevádzkovaný osobami zo znevýhodnených sociálnych 
skupín¹ ? 

podujatia

áno

nie

Ste podnik klasifikovaný ako novovytvorený² ? 

V (mesto)

Dňa

Podpis

áno

nie

¹ Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný 
podiel základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. V prípade podnikov, ktoré boli založené a od založenia nepretržite vlastnené viacerými fyzickými 
osobami, ktoré spadajú do kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, je potrebné spočítať podiely ich základného imania alebo podiely ich hlasovacích 
práv v podniku. V prípade, ak je hodnota spočítaných podielov viac ako 50 %, je možné takýto podnik započítať do ukazovateľa.   
Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích 
krajín4, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá 
doplnková ochrana v zmysle § 2 písm. b) a c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z. z.  
² Novovytvorený podnik je taký, ktorý neexitoval tri roky pred začiatkom projektu. Za novovytvorený podnik sa nepovažuje podnik, ktorý zmení len svoju 
právnu formu
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