
 

  

 

 

  
 

Regionálne finančné fórum pre začínajúcich podnikateľov 
 
Vážený podnikateľ,  
 
Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom spoločnosti BIC Bratislava  v rámci  projektu DIFASS 
organizuje Regionálne finančné fórum (RFF) pre začínajúcich podnikateľov s investormi, 
resp. poskytovateľmi finančných prostriedkov.  
 
Spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené kritériá  sa môžu BEZPLATNE zúčastniť na:  
- úvodnom stretnutí zahŕňajúcom konzultáciu podnikateľského plánu v rozsahu 1,5 hodiny,  
- dvojdňovom tréningu v oblasti prezentácie a komunikácie podnikateľského zámeru poskytovateľom  
finančných prostriedkov a v oblasti získavania finančných prostriedkov,   
- Regionálnom finančnom fóre pre začínajúcich podnikateľov, ktoré sa bude konať dňa 17. 9. 2014, 
v rámci ktorého budú podnikateľské zámery prezentované poskytovateľom finančných prostriedkov  
 
Vyplnenie Záväznej prihlášky, účasť na  úvodnom stretnutí a konzultáciách podnikateľského plánu 
a dvojdňovom tréningu je nevyhnutnou podmienkou pre účasť na Regionálnom finančnom fóre pre 
začínajúcich podnikateľov.  
 
Kritériá pre prihlásenie sa na RFF:  
- spoločnosť má sídlo resp. prevádzku v Bratislave,  
- spoločnosť je založená po 31. 8. 2011, pričom jej predmet podnikania nie je vymedzený;   
výnimku tvoria spoločnosti podnikajúce v oblasti: IKT, výskumu a vývoja materiálov, biotechnológií a 
medicínskych technológií, laserových technológií a nanotechnológií, ktoré môžu byť založené po 
31. 8. 2009,  
- spoločnosť má aspoň jednu ročnú závierku,  
- spoločnosti má spísaný podnikateľský plán v rozsahu  1 – 2  strán,  
- spoločnosť v záväznej prihláške definujú problémy, resp. oblasti, v ktorých  v rámci 1,5 hod. 
konzultácie  potrebuje mentoring,  
- spoločnosť zašle záväznú prihlášku do 27 . 8. na adresu: sasikova@bic.sk , 
- spoločnosť zabezpečí účasť na konzultácii podnikateľského plánu a na dvojdňový tréning  jedného 
až dvoch pracovníkov a na RFF jedného pracovníka, ktorý bude prezentovať podnikateľský zámer 
poskytovateľom financií.  
 
Program konzultácie, tréningu a RFF:  
 
Úvodné stretnutie a konzultácia podnikateľského plánu v rozsahu 1,5 hodiny bude zameraná na:  
- všeobecné informácie o priebehu programu, ktorý bude poskytnutý, prezentáciu produktu, resp. 
služby, popis trhového potenciálu a možnej konkurencie, prognóz predaja, obratu a zisku, ako aj 
riešenie možných problémov, ktorým podnikateľ čelí.   
 
Tréning  1. deň  
- prednáška a tréning v oblasti prezentačných zručností,  
- zásady prezentácie podnikateľského plánu poskytovateľom financií, 
- prezentácie podnikateľských plánov,  
Počas tréningu budú mať účastníci zabezpečené občerstvenie, pitný režim a teplý obed.   



 

  

  
 
 
 
Tréning 2. deň  
- prednáška a tréning v oblasti komunikačných zručností, 
- prednáška o možnostiach prístupu k financiám v EÚ a v SR,  
- posúdenie prezentácií podnikateľských plánov.  
Počas tréningu budú mať účastníci zabezpečené občerstvenie, pitný režim a teplý obed.   
 
Regionálne finančné fórum 
- prezentácie podnikateľských plánov v rozsahu cca 10 minút poskytovateľom financií  
- diskusia, 
- spätná väzba a odporúčania poskytovateľov financií.  
 
Podnikateľský plán bude prezentovať jeden zástupca spoločnosti. V prípade, že prezentácia zaujme 
poskytovateľov financií, môžu po ukončení RFF prebiehať jednania s poskytovateľmi financií. 
 
Všetky náklady sú hradené z projektu DIFASS (Development of interregional financial assistance to 
SMEs and of non-grant instruments), ktorý realizuje Hlavné mesto SR Bratislava. 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). 
 


