
ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP) na 2020

Priamo 

(počet)

Neriamo 

(počet)
Celkom Rok 2020

Názov : Hrhovské služby s.r.o., r.s.p.

Sídlo: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

IČO: 36593168

Názov : Konkordia - lat. Svornosť

Sídlo: Košická 66/2, 054 01 Levoča

IČO: 42228051

Názov : Levoča Nordic Centrum

Sídlo: Rozvoj 1110/13, 054 01 Levoča

IČO: 42235227

Názov : Obec Vyšné Repaše

Sídlo: Vyšné Repaše 53,. 053 71

IČO: 329762

Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 

Miesto, dátum: 02.12.2020

Meno a priezvisko predsedu výboru: Ing. Marián Smorada Podpis:

4
Zvýšenie podporených projektov v oblasti 

cestovného ruchu
nie1. 136 498,00 € 50 000,00 €

nie

Poradové 

číslo 

aktivity

2

Skvalitnenie poskytovanej ubytovacej 

sociálnej služby v útulku a domove na pol 

ceste- modernizácia vybavenia nábytku pre 

10 080,00 € 8 400,00 € 8 400,00 € nie

19 178,00 € 15 342,40 € 7 990,40 €

Prijímateľ regionálneho príspevku

Rozvoj sociálneho podniku a vytvorenie  

pracovných miest - rozvoj sociálneho 

podniku

nie nie

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej alebo 

minimálnej pomoci

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Podpora vytvárania 

pracovných miest

Spôsob, akým projekty prispeju k realizácii 

cieľov akčného plánu

Podpora sociálneho podniku a vytvorenie 

pracovných miest

Podpora a skvalitnenie poskytovanej sociálnej 

služby

8.

14.

Uplatnenie výnimky 

na základe § 8, ods. 4  

zákona  

nie6

Rozvoj, budovanie a posilňovanie sociálnej 

mobilizácie seniorov, zmierňovanie ich 

sociálneho vylúčenia súvisiaceho s dopadmi 

9 000,00 € 7 200,00 € 7 200,00 €nie neposudzuje sanie 14. Zvýšenie počtu miest pre seniorov v zariadeniach

áno

neposudzuje sa

neposudzuje sa

0 1

1 0

0 0

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Levoča na rok 2020

nie nie 2 0

Zvýšenie návštevnosti v oblasti cestovného 

ruchu - nákup snežného pásového vozidla 

(ratraku) na úpravu lyžiarských bežeckých 

Výška RP na projekt

Poradové 

číslo

Účel poskytnutia regionálneho príspevku 

s uvedím hlavnej aktivity projetku

Celkové 

náklady 

projektu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

50 000,00 €

1

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

áno áno


