
 
 

 

ROZBIEHÁTOR – GRANTY 
 

Rozbehni sa! spolupracuje s partnermi, ktorí vytvorili fond na podporu nápadov. 
Ten je určený pre tímy, ktoré absolvujú inkubačný program Rozbiehátor.  

Aktuálna výška fondu je 18000€ a tvoria ju príspevky od štyroch partnerov. 
 

ZLOŽENIE FONDU 
 

SUMA PARTNERI KTO MÔŽE ZÍSKAŤ GRANT 
4 500€ Accenture nadačný fond 

NAY 

Nápady: pre akékoľvek nápady bez obmedzenia  
Cieľová skupina: pre kohokoľvek bez obmedzenia 
 

12 000€ Nadačný fond Embraco Nápady:  pre nápady, ktoré sú inovatívne, alebo spojené 
s technológiou alebo spojené s výrobou. Stačí, aby bola 
splnená jedna podmienka. 
Cieľová skupina: žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl 
 

1 500€ Banskobystrický  
samosprávny kraj 

Nápady: pre akékoľvek nápady bez obmedzenia  
Cieľová skupina: mladí ľudia do 30 rokov, ktorí žijú alebo 
študujú v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 

Promo články v 
hodnote 1000€ 

Špeciálne ocenenie od 
akcnezeny.sk 

Nápady: spoločensky prospešný biznis nápad  
Cieľová skupina: minimálne jedna zakladateľka tímu je žena 

 
 

ČASTÉ OTÁZKY 
 

Ako môžem získať grant? 
Aby si mohol získať grant, potrebuješ splniť nasledovné podmienky: 
prihlásiť svoj nápad do inkubačného programu Rozbiehátor do 28.2.2020 do 12:00 
prejsť úvodné zadanie programu Rozbiehátor s našou podporou 
prezentovať výsledky ako si otestoval svoj nápad na finálových prezentáciách podľa harmonogramu 
 
Kto rozhoduje o rozdelení fondu? 
O rozdelení sumy rozhoduje porota zložená zo zástupcov Rozbehni sa! a partnerov fondu. Napríklad o rozdelení 1500€ od 
Banskobystrického samosprávneho kraja rozhodneme na základe vašich výsledkov v spolupráci s porotou nominovanou z BBSK. 
 
Koľko financií môžem maximálne získať? 
V rámci finálových prezentácií predstavíš porote sumu ktorú žiadaš a ktorú si potrebuješ obhájiť. Nejedná sa totiž o súťaž, kde 
získavaš odmeny. Ide o inkubačný program, kde definuješ koľko peňazí potrebuješ, aby si svoj nápad dostal na ďalší level. 
 
Čo chcete ako protihodnotu? 
Budeme radi, ak uvedieš partnerov, ktorí ťa podporili niekde na svojej webovej stránke. Takisto musíš použiť peniaze z grantu na 
rozvoj tvojho nápadu a byť schopný to vydokladovať (s tým ti pomôžeme). Nechceme od teba žiadny podiel, nejedná sa 
o investíciu, ale o jednorázový grant.  


