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žiadostí2) Názov žiadateľa3) Názov projektu4) Účel projektu5)
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vytvorených 

pracovných 
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vytvorených 
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Dátum príslušného štádia 

spracovania žiadostí12)

Štádium spracovania 

žiadostí13)
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hodnote

nie14)

1 OU-VK-OO-2020/006010 31.7.2020
Peter Pišák - Apis 

Original

Obstaranie technologického vybavenia na obrábanie 

vinohradu
Rozšírenie výrobných kapacít SHR o pestovanie hrozna B.1.2. 2020-2021             20 000,00 €               20 000,00 € 0 0 22.9.2020 Vyradená 40

2 OU-VK-OO-2020/006011 4.8.2020 Lenka Rimóczi

Rozvoj poľnohospodárskej činnosti prostredníctvom 

vytvorenia prevádzky baliarne a chladiarne ovocia 

a zeleniny

Podpora predaja  ovocia a zeleniny z vlastnej produkcie 

prostredníctvom vytvorenia prevádzky baliarne 

a chladiarne

B.1.3 2020-2021             56 972,00 €               39 880,00 € 1 0 22.9.2020
Zaradená do návrhu 

ročných priorít
100

3 OU-VK-OO-2020/006012 4.8.2020 Róbert Bendík Skladovacie kapacity a oplotenie pozemku

Vytvorenie vhodných podmienok na pestovanie viniča 

prostredníctvom prestavby rodinného domu na skladovacie 

priestory a oplotenia pozemku 

B.1.2 2020-2021             20 386,50 €               20 000,00 € 0 0 22.9.2020 Vyradená 40

4 OU-VK-OO-2020/006013 4.8.2020 Ladislav Zsigmond
Technológia na výrobu potravín a výživových 

doplnkov a rekonštrukcia priestorov

Zriadenie výroby prostredníctvom nákup technológie a 

rekonštrukcia priestorov
B.1.3 2020-2021           220 000,00 €             147 200,00 € 5 0 22.9.2020

Zaradená do návrhu 

ročných priorít
100

5 OU-VK-OO-2020/006014 4.8.2020
TOMA Company, 

s.r.o.

Modernizácia  a rekonštrukcia pálenice v Stredných 

Plachtinciach

Nákup čerpadla, ručného vysokozdvižného elektrického 

vozíka, rekonštrukcia strechy, vonkajšej fasády a výstavba 

sociálneho zariadenia

B.1.3 2020-2021             39 900,00 €               31 920,00 € 1 0 22.9.2020 Vyradená 100

6 OU-VK-OO-2020/006015 4.8.2020 Obec Dolná Strehová
Vytvorenie doplnkovej služby cestovného ruchu - 

práčovňa

Podpora udržateľného cestovného ruchu v regióne 

prostredníctvom vytvorenia doplnkovej služby 

podporujúcej kvalitné komplexné služby poskytované 

v cestovnom ruchu a podpora lokálnej zamestnanosti

B.2.2 2020-2021           160 000,00 €             150 000,00 € 4 0 22.9.2020
Zaradená do návrhu 

ročných priorít
100

7 OU-VK-OO-2020/006016 4.8.2020
Agro Služby PV 

Čeláre, s.r.o
Výroba brikiet z poľnohospodárskej biomasy

Obstaranie briketovacej linky za účelom spracovania 

poľnohospodárskej biomasy
B.1.4 2020-2021           177 778,00 €             160 000,00 € 4 0 22.9.2020 Vyradená 80

8 OU-VK-OO-2020/006018 4.8.2020 A.CH.UCTO, s.r.o. Ubytovanie u Hájnika s Apiterapiou
Zvýšenie atraktívnosti rekreačno-ubytovacieho zariadenia s 

cieľom podpory rozvoja miestneho vidieckeho turizmu
B.1.5

09/2020-

12/2020
            41 300,00 €               28 910,00 € 1 2 22.9.2020 Vyradená 80

9 OU-VK-OO-2020/006020 4.8.2020
Širákovská agrárna 

manufaktúra s. r. o.

ozvoj podnikateľskej činnosti v oblasti lesného 

hospodárstva

Rozšírenie výrobnej kapacity podniku v oblasti lesného 

hospodárstva
B.1.4 2020             22 223,00 €               20 000,00 € 0 0 22.9.2020 Vyradená 40

10 OU-VK-OO-2020/006022 4.8.2020 FORESTING s. r. o. Obstaranie novej poľnohospodárskej techniky
Podpora rozvoja lesného hospodárstva prostredníctvom 

nákupu poľnohospodárskej techniky
B.1.4 2020             25 000,00 €               20 000,00 € 0 0 22.9.2020 Vyradená 40

11 OU-VK-OO-2020/006058 4.8.2020 MKU s.r.o.,

Obstaranie novej výrobnej technológie na 

spracovanie ihličnatej a listnatej vlákniny a výroby 

peliet

Nákup výrobnej technológie k spracovaniu vlákninových 

výrezov za účelom posilnenia lokálnej ekonomiky a tvorby 

nových pracovných miest 

B.1.4 2020-2021           216 165,00 €             172 318,00 € 10 4 22.9.2020
Zaradená do návrhu 

ročných priorít
100

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 zo Zoznamu schválených aktivít
7) Uvádza sa doba realizácie projektu, ktorý má byť podporený regionálnym príspevkom.
8) Uvádzajú sa celkové náklady na projekt v eur.
9) Uvádza sa celková výška regionálneho príspevku v eur tak, ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.
10) Uvádza sa súčet priamo podporených pracovných miest.
11) Uvádza sa súčet nepriamo podporených pracovných miest.
12) Uvádza sa dátum príslušného štádia spracovania žiadosti.
13) Vyberie sa aktuálne štádium spracovania žiadosti z výberového zoznamu (Doručená/Postúpená výboru na prerokovanie/Prerokovaná výborom/Zaradená do návrhu ročných priorít/Vyradená)
14) Uvádza sa bodové hodnotenie, ktoré bolo pridelené projektu hodnotiacou komisiou.

Príloha č. 3

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č.4 (OU-VK-OO-2020/005538)

 


