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hodnotenie13)

1 001/01OÚRA/2022 13.10.2022 JFF, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej 

technológie pre spracovanie 

dreva, nábytku na mieru a 

výrobkov stolárskej výroby 

spoločnosti JFF, s.r.o.

Zvýšenie konkurenciaschopnosti 

výrobného podniku využitím 

inovatívnych technológii v oblasti 

drevárskeho priemyslu v nadväznosti na 

sektorovú špecializáciu ekonomiky 

územia okresu Revúca

C 2022-2023 40 000,00 38 800,00 1 UoZ 18.10.2022

Doručená

2 002/01/OÚRA/2022 13.10.2022
Stredná odborná 

škola

Kvalitný odborný výcvik- záruka 

ďalšieho uplatnenia na trhu 

práce

Úhrada výdavkov spojených s 

modernizáciou a zvýšením kapacity 

dielní odborného výcviku

C 2022-2024 93 587,90 92 237,90 2 UoZ 18.10.2022

Doručená

3 003/01/OÚRA/2022 13.10.2022 Obec Gemer
Rozšírenie výroby cestovín o 

výrobu pizze

Zvýšenie počtu zamestnancov a nákup 

zariadení
C 2022-2023 229 411,00 195 000,00 4 ZUoZ 18.10.2022

Doručená

4 004/01/OÚRA/2022 13.10.2022 M-Media s.r.o.
Aktívna online propagácia 

Gemera v cestovnom ruchu

Účelom poskytnutia RP je maximálne 

zameranie sa na využitie kultúrno-

historického a výrobného potenciálu 

okresu pre rozvoj cestovného ruchu 

pomocou vytvorenia on-line platformy a 

realizácie stratégie rozvoja CR v okrese. 

B 2022-2025 71 360,00 46 384,00 2 UoZ 18.10.2022

Doručená

5 005/01/OÚRA/2022 14.10.2022 Winalot, s.r.o.

Zvýšenie zamestnanosti v 

okrese Revúca spoločnosťou 

Winalot, s.r.o.

Nákup vybavenia a zariadenia pre 

drevospracujúci priemysel.
A 2022-2023 246 500,00 196 593,86 3  UoZ 18.10.2022

Doručená

6 006/01/OÚRA/2022 14.10.2022 Karatrans s.r.o.

Vytvorenie  udržateľného 

zázemia a služieb pre pobyt 

návštevníkov- rekonštrukcia 

turistickej ubytovne Pohoda

Zvýšenie kapacity poskytovaných 

ubytovacích služieb pre turisticych 

návštevníkov prostredníctvom 

rekonštrukcie ubytovacích jednotiek

B 2022-2023 160 000,00 120 000,00 8 Uo Z 18.10.2022

Doručená

7 007/01/OÚRA/2022 14.10.2022 PRO TIMBER s.r.o. Nákup elektro mikrobusu

Zlepšenie dostupnosti a zvýšenie 

návštevnosti atraktivít a turistických 

bodov záujmu v oblasti NP Muránska 

planina prostredníctvom rozvoja nových 

služieb.

B 2022-2023 69 900,00 52 425,00 2 ZUoZ 18.10.2022

Doručená

8 008/01/OÚRA/2022 14.10.2022

Cirkevný zbor 

Evanjelickej cirkvi 

augsburského 

vyznania na 

Slovensku Kameňany

Rekonštrukcia samostatne 

stojacej veže

Zvýšenie návštevnosti v oblasti 

cestovného ruchu, samostatne stojacu 

vežu v areáli románsko-gotického 

kostola je možné využívať aj ako 

rozhľadňu.

B 2022-2023 100 000,00 100 000,00 1 UoZ 18.10.2022

Doručená

Príloha č. 5 k metodike
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9 009/01/OÚRA/2022 15.10.2022 ZUŠ v Revúcej
Svet umeleckej tvorby v 

digitálnom prostredí.

Zvýšenie konkurenciaschopnosti, počtu 

žiakov a návštevnosti 

ZUŠ.Zatraktívnenie vzdelávania 

prostredníctvom využitia inovatívnych 

technológii v nadväznosti na aktuálne 

požiadavky mladých ľudí.

C 2022-2023 39 000,00 39 000,00 1 neregist. 18.10.2022

Doručená

10 010/01/OÚRA/2022 15.10.2022  OOCR GEMER
Rozvoj produktov cestovného 

ruchu v okrese Revúca

Zvýšenie návštevnosti regiónu zvýšením 

ponuky produktov a zážitkov v 

kultúrnom, historickom a prírodnom CR 

ako aj zlepšením služieb cykloturistiky.

B 2022-2023 55 000,00 55 000,00 1 UoZ 18.10.2022

Doručená

11 011/01/OÚRA/2022 15.10.2022 INVICTA n.o.

Spomienky na návštevu 

Gemera v regionálnych 

reklamných produktoch 

Úhrada výdavkov spojených s 

modernizáciou výrobných kapacít a 

vytvorením pracovných miest

A 2022-III/2024 84 185,60 78 468,80
2 ZUoZ                  

0,5 neregist.
18.10.2022

Doručená

Spolu 1013909,56

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


