
 

 

 
 
 

 

 

 

DIFASS podporuje kreatívne aktivity a crowdfunding      Marec 2014 

 

   

Bratislava sa stala miestom pre v poradí siedmy workshop projektu DIFASS na veľmi aktuálnu tému 

podpory malých a stredných podnikateľov:  kreatívny priemysel a crowdfunding.  

 

Projekt DIFASS podporuje prístup podnikov k financiám prostredníctvom výmeny podporných opatrení 

pre inovatívne podniky využívaných v Európe. Zameriava sa na vytváranie a implementáciu nástrojov 

negrantovej finančnej podpory. 

 

V dňoch 25. a 26. marca privítalo mesto Bratislava projektových partnerov a spoločne zdieľali ďalších 5 

úspešných regionálnych iniciatív. Týchto päť dobrých príkladov z praxe pochádza z niekoľkých európskych 

partnerských regiónov a predstavujú inovatívne podporné mechanizmy spolufinancované verejným 

sektorom.      

 

Program otvorila zástupkyňa mesta Bratislava Ľubica Jean-Jean s témou vytvárania udržateľných 

kreatívnych inkubátorov. Prezentácie pokračovali s témami ako CrowdAboutnow.com predstavené 

Lennardom Drogendijkom z Holandska. Následne Cristina Fanjul Alonso z CEEI Asturias ukázala, ako 

spájajú viaceré online platformy pre crowdfunding a navyše organizujú osobné stretnutia s podnikateľmi. 

Mike Roysten z Crowdcube.com predstavil ich úspech s crowdfundingom založeným na získavaní podielu 

fo firme. Ako posledný uzatváral sériu prezentácií Benjamin Techen z TZ Vorpommern s tému 

coworkingových iniciatív v Nemecku. 

 

Za najlepší príklad hlasovalo publikum a najväčší úspech mala platforma CrowdAboutNow.  Kľúčovým 

faktorom v ich prístupe bola kombinácia  lokálneho inkubátora a rozsiahlej národnej online platformy 

crowdfundingu.  

 

Na druhý deň hostia navštívili Connect, umiestnený v bývalej pradiarni Cvernovka, ktorá sa premenila na 

miesto pre mladé kreatívne spoločnosti. Naďa Stránska vysvetlila koncept fungovania Connectu 

a previedla hostí priestormi. Jedna zo spoločností sídliaca v Connecte je OWL Illustration Agency, 

zastupujúca profesionálnych ilustrátorov. 

 

Projekt DIFASS má interaktívnu internetovú stránku www.difass.eu s Youtube videami každej prezentácie 

dobrých príkladov z praxe zo všetkých workshopov. 

 

Tento projekt je podporený cez program INTERREG IVC. Celkový cieľ programu je zlepšiť efektivitu 

regionálnych politík a nástrojov. INTERREG IVC poskytuje financovanie regionálnej spolupráce v rámci 

Európy. Je implementovaný v rámci cieľu teritoriálnej spolupráce Európskeho spoločenstva a financovaný 

prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). 
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