
   

                                 
 

Názov projektu:   Kreatívne centrum Trnava 
  
Miesto realizácie projektu:  Trnava, okres Trnava 
  
Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program  
 
Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
  
Kód výzvy:    IROP-PO3-SC31-2019-49  
 
Prioritná os:    3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  
 
Špecifický cieľ:  3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby 

pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle 
prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu, netechnologických inovácií  

 
Trvanie projektu:  8/2019 – 12/2023 (aktivity projektu – Budovanie kreatívneho centra, 

poskytovanie služieb kreatívneho centra, emerging talents, podporné 
aktivity)  

 
Rozpočet projektu:   celková výška oprávnených výdavkov:   8 076 489,32 €  

z toho spolufinancovanie z EFRR:   6 865 015,92€ (85%)  
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:  807 648,93 € (10%)  
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:  403 824,47 € (5%)  

 
Opis projektu:  
Cieľom projektu je vybudovanie kreatívneho centra s názvom Kreatívne centrum Trnava za účelom 
stimulovania podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a 
netechnologických inovácií.  
Kreatívne centrum Trnava bude poskytovať svoje služby rôznorodým cieľovým skupinám ktoré sa budú 
môcť zapojiť do realizácie aktivít organizovaných KC – od fyzických osôb – nepodnikateľov, cez 
právnické osoby až po širokú verejnosť.  
Projekt je realizovaný v Trnavskom kraji, mesto Trnava, na Ulici Hlavná č. 17. Budova je v prenájme od 
Mesta Trnava. Virtuálne centrum bude realizované v sídle žiadateľa na Starohájskej 10. Projekt je 
orientovaný predovšetkým na výstavbu ateliérov a v menšej miere i kancelárií. Ďalej pôjde o investície 
do technológií s čo najširšími možnosťami využitia. Takto sprístupnené budú FabLab, Dielňa a Media 
Lab, ktoré cieľovým skupinám ponúknu ucelené portfólio možnosti pre rôzne oblasti – ako napríklad 
šijacie a finišérske stroje pre módny dizajn a textilnú výrobu, či grafické pracovisko s rôznymi 
profesionálnymi tabletmi, monitormi a zariadeniami pre virtuálnu realitu využiteľnými v oblasti grafiku 
a herného priemyslu. Pre podporu vzniku nových pracovných tímov, kooperácií a eventuálne nových 
firiem bude vytvorených viacero tzv. group room rôznych veľkostí s audiovizuálnym vybavením, ktoré 
umožnia klientom centra bez výraznejších obmedzení organizovať pracovné stretnutia a napredovať v 
rozvoji svojho budúceho podnikania.  
Samotné kreatívne centrum bude iniciovať rôzne workshopy, či dokonca súťaže, ktorými bude 

motivovať svojich klientov/členov, odbornú i širokú verejnosť z TTSK hľadať nové využitie daných 

technológií a tým zvýšiť dopyt po týchto službách. 


