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1 2022/007530 20.06.2022 Sociálny dom ANTIC n.o.

Sociálny dom ANTIC - 

skvalitnenie poskytovaných 

služieb klientom

Zvýšenie zamestnanosti a kvalitu poskytovaných 

sociálnych služieb prostredníctvom obstarania a 

prevádzkovania hyperbarickej komory

D.3. 04/2022-12/2022 48596.08 40 000.00 € 1 02.08.2022 Hodnotená výborom 69.8

2 2022/007855 30.06.2022
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu ,,ŠARIŠ" - BARDEJOV

Revitalizácia ,,AMFITEÁTRA" v 

historickej časti Bardejova

Zvýšenie návštevnosti mesta Bardejov a regiónu Šariš, 

prostredníctvom revitalizácie schátraného objektu 

amfiteátra v blízkosti centra mesta Bardejov

D.4. 07/2022-10/2022 45732.99 45 732.994 € 0 03.08.2022 Hodnotená výborom 62.6

3 2022/007922 04.07.2022 Obec Becherov

Zvýšenie hygienického štandardu 

kultúrno-správnej budovy KSB v 

obci Becherov vybudovaním 

toaliet

Výstavba nových toaliet D.4. 07/2022-7/2023 28936.29 25 174.57 € 0 04.08.2022 Vyradená  -

4 2022/007989 06.07.2022
Saleziáni don Bosca - Slovenská 

provincia

Nová Brezovka - kultúrno-

spoločenské centrum

Zriadenie kultúrno-spoločenského centra pre 

neformálne vzdelávanie detí a mládeže
E.2. 09/2022-12/2023 60000 50 000.00 € 1 05.08.2022 Zaradená do zoznamu projektov 81.2

5 2022/007987 06.07.2022 Šarišské múzeum
Oprava objektov skanzenu v 

Bardejovských Kúpeľoch

Zachovanie kultúrneho dedičstva, zvýšenie 

návštevnosti
B.3. 09/2022-10/2022 43002.23 43 002.23 € 0 06.08.2022 Hodnotená výborom 66.4

6 2022/007986 06.07.2022 Mgr.Vladimír Košč /SHR/ Nákup minibagra

Podpora konkurencieschopnosti podniku, tvorba a 

udržanie pracovných miest, zabezpečenie 

udržateľného rastu podniku, inovatívny prístup, 

rozšírenie aktivít podniku

B.2. 2022 60000 45 500.00 € 2 07.08.2022 Zaradená do zoznamu projektov 82.4

7 2022/007985 06.07.2022 Real Forest s.r.o.

Vybavenie kancelárie odborného 

lesného hospodára pre správu 

súkromných lesov

Nákup terénneho automobilu a sprevádzkovanie 

softwarového a hardwarového vybavenia za účelom 

uvýšenia kvality a efektivity práce OLH pri správe lesov 

pozemkových spoločenstiev a súkromných 

obhospodarovateľov v okrese Bardejov

B.2. 01/2023-12/2023 37840 34 056.00 € 1 08.08.2022 Zaradená do zoznamu projektov 75.4

8 2022/008090 06.07.2022 Obec Dubinné

Modernizácia zariadenia kuchyne 

a montáź vzduchotechniky v KSB 

Dubinné

Podpora kultúrno-spoločenskej infraštruktúry v obci 

Dubinné
D.4. 07/2022-12/2022 30000 24 000.00 € 0 09.08.2022 Vyradená  -

1)
Uvádza sa číslo žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, pod ktorým bola žiadosť zaregistrovaná na okresnom úrade

2)
Uvádza sa dátum predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na okresný úrad

3)
Uvádza sa celý názov žiadateľa tak, ako je zapísaný v príslušnom registri

4)
Uvádza sa celý názov projektu tak, ako je uvedený v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

5)
Uvádza sa účel projektu

6)
Uvádza sa príslušné poradové číslo aktivity z Plánu rozvoja

7)
Uvádza sa doba realizácie projektu, ktorý má byť podporený regionálnym príspevkom

8)
Uvádzajú sa celkové náklady na projekt v eurách

9)
Uvádza sa celková výška regionálneho príspevku v eurách tak, ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

10)
Uvádza sa súčet priamo podporených pracovných miest

11)
Uvádza sa dátum príslušného štádia spracovania žiadosti

12)
Vyberie sa aktuálne štádium spracovania žiadosti z výberového zoznamu (Doručená/Postúpená výboru na hodnotenie/Hodnotená výborom/Zaradená do zoznamu projektov/Vyradená)

13)
Uvádza sa priemerné bodové hodnotenie, ktoré bolo pridelené projektu hodnotiteľmi

Príloha č. 5 k metodike

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 07/OÚBJ/2022


