
Kreatívne centrum Nitra 

Kreatívne centrum Nitra je jedným z plánovaných kreatívnych centier, ktoré majú vzniknúť v krajských 

mestách. Kreatívne centrá budú poskytovať služby otvoreného ateliéru, kreatívneho inkubátora  

a akcelerátora pre fyzické i právnické osoby podnikateľov, networkingové služby, služby zvýhodneného 

dlhodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií, vybudovanie špecifickej rozvojovej 

infraštruktúry i komerčné prenájmy s cieľom udržateľnosti. 

Zámer vybudovania kreatívneho centra v Nitre bol pripravený v súlade s možnosťami čerpania 

európskych zdrojov v rámci nového programového obdobia 2014 – 2020, v zmysle podmienok 

zadefinovaných Integrovaným regionálnym operačným programom /IROP/ v prioritnej osi č. 3 

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch; Investičná priorita: 3.1 – Podpora rastu priaznivého 

pre zamestnanosť, a to  rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasť územnej stratégie pre konkrétne 

oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia  prístupnosti a rozvoja 

špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov; 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 a v súlade 

so Stratégiou rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Mechanizmus koordinácie  

v oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu je zabezpečený účasťou Ministerstva kultúry SR 

ako sprostredkovateľského orgánu pre IROP. 

Mesto Nitra požiadalo v roku 2020 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

2014-2020 o nenávratný finančný príspevok (NFP). Žiadosť Mesta Nitra bola schválená a stala sa 

právoplatnou dňa 13.11.2020. Ministerstvo kultúry ako sprostredkovateľský orgán po úspešnej podanej 

žiadosti zo strany Prijímateľa Mesta Nitra pristúpilo k podpisu zmluvy. Zmluva medzi Ministerstvom 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky a Mestom Nitra bola uzatvorená dňa 16.12.2020 s účinnosťou od 24.12.2020.  

V septembri 2021 bol uzatvorený dodatok, na základe ktorého prišlo k úprave rozpočtu. Na základe 

Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do 

výšky 15 563 809,26 EUR. 

V súvislosti s uzatvorenými zmluvami a plánovanými cieľmi Kreatívneho centra Nitra sa začal v roku 

2021 budovať projektový tím, ktorý zabezpečí spracovanie dokumentov a procesov potrebných  

k realizácii aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju kreatívneho talentu, zručností, ako aj aktivít na podporu 

podnikania v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP). Projekt je určený pre záujemcov, ktorí 

pôsobia (právnické osoby, podnikatelia) alebo chcú pôsobiť (fyzické osoby, nepodnikatelia) v oblasti 

kultúrno-kreatívneho priemyslu. Kreatívne centrum Nitra bude prioritne poskytovať služby pre rozvoj 

kreatívneho talentu a zručností v oblasti scénického umenia, remesiel, vizuálneho umenia, hudby, 

multimédií a audiovízie. Okrem iného budú jeho súčasťou výstavné priestory, hudobné skúšobne, ale aj 

štúdio počítačovej grafiky a ďalšie. 

Kreatívne centrum Nitra bude sídliť v budovách bývalých kasární pod Zoborom na Martinskom vrchu 

a v priestoroch bývalého kina Palace. Prepojenie periférnej časti s centrom mesta je naplnením zámeru 

realizovať integrované územné projekty a využiť tak synergický efekt využitia prostriedkov z ostatných 

prioritných osí pri rozvoji tohto územia so zreteľom na zachovanie historických hodnôt, inovatívne 

formy prezentácie tohto areálu a priestor pre rozvoj kreatívneho talentu. Kompletná renovácia budov by 

mala byť úspešne ukončená do konca roku 2023. Renováciou priestorov mesto Nitra získa nové kapacity 

nielen pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu, ale aj priestory pre šírenie kultúrneho povedomia pre 

širokú verejnosť. 

Kreatívne centrum Nitra so svojimi aktivitami nebude čakať do termínu, kedy budú odovzdané do 

užívania zrekonštruované budovy. Počas obdobia rekonštrukcie bude prebiehať virtuálna fáza projektu 

s ponukou plánovaných služieb v súlade s projektovým zámerom. Projekt Kreatívne centrum Nitra (kód 

projektu: 302031ADT3) je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program  

a mestom Nitra. 


