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Incubator Units/ Incompass- Vylepšenie regionálnych politík pre finančne udržateľné 
kreatívne inkubačné jednotky 
 
Hlavné mesto SR Bratislava je projektovým partnerom projektu Incompass. Projekt je 
financovaný z prostriedkov Európskej únie, z programu Interreg IVC. Projekt je zameraný na 
skúmanie a rozvíjanie udržateľných prístupov k inkubačným jednotkám pre začínajúce 
podniky v kreatívnom priemysle. Hlavným cieľom je mapovať a podporovať vývoj miestnej, 
regionálnej, národnej a európskej politiky v oblasti kreatívnych inkubátorov. Projekt sa 
takýmto spôsobom usiluje o zvýšenie schopnosti vytvárať viac priestoru pre 
experimentovanie, inovácie a podnikanie v kreatívnych odvetviach. Incompass by sa takýmto 
spôsobom mal stať hnacím motorom  pre udržateľný rast a tvorbu nových pracovných miest v 
oblasti kreatívneho priemyslu v zapojených regiónoch.  
 
Samotný projekt je zložený z troch hlavných komponentov: manažment a koordinácia (tento 
komponent je v réžii hlavného partnera projektu – škótskej univerzity Dundee), komunikácia 
a diseminácia a výmena skúseností s cieľom identifikovať a analyzovať osvedčené metódy. V 
rámci tretieho praktického komponentu boli vytvorené tri hlavné pracovné skupiny, ktoré 
budú analyzovať rôzne zložky finančnej udržateľnosti kreatívnych inkubátorov: 
- Komerčný kontext 
- Sociálny kontext 
- Formy podpory, vytvárania networkov a partnerstiev. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava sa stalo zodpovedným partnerom za tretiu pracovnú skupinu, 
ktorá ma za cieľ mapovať a odporúčať prenos dobrých skúseností z pohľadu foriem podpory, 
vytvárania networkov a partnerstiev vybraných kreatívnych inkubátorov. Témami záujmu pre 
3. pracovnú skupinu sú všetky formy viac menej organizovaných partnerstiev a sietí či už v 
rámci inkubátorov, alebo s externými partnermi, ktorí majú pozitívny potenciálny dopad pre 
účastníkov inkubátora. 
 
Cieľom projektu je otvoriť a rozvinúť diskusiu o kreatívnom priemysle a vytvorení 
kreatívneho inkubátora v Bratislave. Za týmto účelom bude vypracovaný Regionálny 
implementačný plán. Dokument bude obsahovať detailný návrh ideálneho modelu inkubátora, 
plán implementácie a nástroje pre tvorbu finančne udržateľného kreatívneho inkubátora v 
Bratislave. Tento bude obsahovať informáciu o projektových výsledkoch a odporúčania pre 
vylepšenie lokálnej, regionálnej a národnej politiky. Spolu so stakeholdermi budu preskúmané 
nápady a podnety pre nové lokálne a regionálne iniciatívy. 
 
Regionálna implementačná skupina (RIS) 
 
Hlavné mesto SR Bratislava vytvorilo neformálnu Regionálnu Implementačnú Skupinu (RIS), 
ktorá bude analyzovať a zabezpečí transfer dobrých praktík identifikovaných počas 
zahraničných workshopov, prinesie odporúčania pre vylepšenie regionálnych politík a 
vypracuje regionálny implementačný plán. Tieto skupiny budú zostavené z kľúčových 
stakeholderov z oblasti verejnej správy, podnikania a vzdelania (triple helix). 
 
- RIS 1. - 28.02.2013 prebehla prvá Regionálna implementačná skupina. Jej 
cieľom bolo uviesť víziu a ciele projektu Incompass. Počas stretnutia prebehla diskusia 
o problematike kreatívneho priemyslu a inkubačných jednotiek v Bratislave. Diskusiu 



obohatil a prenos dobrých praktík, konkrétne kreatívny inkubátor Creative Factory 
v Rotterdame. Do diskusie sa zapojil aj koordinátor Creative Factory- Leo van Loon. Správa 
zo stretnutia na stiahnutie tu: (vytvoriť link) 
 
 
- RIS 2.  - 28.06.2013 prebehla druhá Regionálna implementačná skupina. Jej 
cieľom bolo zadefinovať udržateľný biznis model kreatívneho inkubátora, na základe 
kombinácie potrieb umelcov a kreatívnych podnikateľov s prihliadnutím na najlepšie postupy 
a skúsenosti s prevádzkou inkubátorov v Európe. Správa zo stretnutia na stiahnutie tu: 
(vytvoriť link) 
 
 
- RIS 3. - 26.11.2013 sa konala tretia Regionálna skupina, ktorej cieľom bolo 
identifikovať prieniky medzi potrebami kreatívcov a možnosťami verejného sektora a 
univerzít. Prezentovali sa úspešné skúsenosti, ktoré môžu byť implementované v Bratislave 
a hľadali sa cesty ako definovať úlohy kľúčových partnerov. Správa zo stretnutia na stiahnutie 
tu: (vytvoriť link). 
 
Link na doplňujúce info : www.incompassproject.eu 
 
 


