Návrh ročných priorít okresu Rimavská Sobota
a) Zoznam projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorých realizácia sa má začať v roku 2020

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

1
Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

36 638 684

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

3

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

135 000 €

60 000 €

60 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

DUALEX
s.r.o.

Zvýšenie
zamestnanosti a
P.J.Šafárika
konkurencieschopnosti
4681/7, 979 01
vybudovaním
Rimavská
logistického centra
Sobota

Podpora vytvárania
pracovných miest

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

67

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

Sídlo:

Podpora
hospodárskej
činnosti

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Ladislav
Telgarec

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

980 41
Dubovec 125

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

2

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

10 907 432

Nákup
poľnohospodárskej
technikypodmietacieho disku s
príslušenstvom pre
poľnohospodársku
produkciu

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

68

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

12 400 €

12 400 €

12 400 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

BeeLaboratory
s.r.o.

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Sídlo:

Vyšná
Pokoradz 20,
979 01
Rimavská
Sobota

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

IČO:

51 706 628

Názov:

3

Zvýšenie efektivity a
kvality produkcie
medu obstaraním
včelárskeho vybavenia
pre vytáčanie medu a
prácu s včelstvom

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.2
Podpora projektov
v živočíšnej výrobe

69

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

20 000 €

18 000 €

18 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

4

Sídlo:

IČO:

47 495 677

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

67 505 €

47 253 €

47 253 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

MBS
Názov: STRECHY
s.r.o.

Nám. Ľ. Štúra
10, 974 05
Banská
Bystrica

Podpora vytvárania
pracovných miest

Rozšírenie činnosti o
jednoduchú výrobu
strešných krytín
zakúpením
profilovacieho stroja
na výrobu strešnej
krytiny

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

70

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

Sídlo:
5

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

SHR Štefan
Tankó

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Nižná
Pokoradz 52,
979 01
Rimavská
Sobota

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

10 903 739

Modernizácia
strojového parku
zakúpením mulčovača

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

71

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

21 180 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

6

Sídlo:

IČO:

47 548 037

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

36 260 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

T-AGRO
Názov: POKORADZ,
spol. s.r.o.

Nižná
Pokoradz 52,
979 01
Rimavská
Sobota

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zvyšovanie
konkurencieschopnosti
obstaraním
poloneseného
radličkového kypriča

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

72

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

7

Názov:

I.MAR spol.
s.r.o.

Sídlo:

Chrenovisko
2679, 979 01
Rimavská
Sobota

IČO:

45 252 491

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

5

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

205 000 €

100 000 €

100 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Zvýšenie skladovacej
a výrobnej kapacity
stavebnej spoločnosti
prostredníctvom
výstavby výrobnoskladových priestorov

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

73

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

8

IČO:

Orgovánova
538, 980 02
Jesenské

10 907 629

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

18 500 €

16 650 €

16 650 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Mária
Názov: Csomaiová
SHR

Sídlo:

Podpora vytvárania
pracovných miest

Nákup sejacieho stroja
pre rodinnú farmu

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

74

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

Rimavská
Sobota

00 162 108

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

21 945 €

21 945 €

21 945 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: B.
Rozvoj ľudských
zdrojov a
zabezpečenie
systematického
vzdelávania podľa
požiadaviek trhu
práce a regionálnej
politiky okresu

Obchodná
akadémia Názov:
Kereskedelmi
Akadémia

9

Podpora vytvárania
pracovných miest

Vytvorenie
regionálneho centra
vzdelávania.

áno

áno

nepodlieha

Opatrenie: 2.
Podpora budovania
tréningových centier
a regionálnych
centier vzdelávania
a zabezpečenie
rekvalifikácií

Podopatrenie: 2.1
Vybudovanie
regionálnych centier
vzdelávania a
zamestnaneckého
inkubátora

75

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

10

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

47 120 207

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

30 000 €

18 750 €

18 750 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

KvetyTulipán, s.r.o.

Vansovej
698/23, 982 01
Hnúšťa

Podpora vytvárania
pracovných miest

Rozšírenie a
skvalitnenie služieb
donášky kvetinárstva
obstaraním osobného
automobilu
dodávkového typu

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

76

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

11

IČO:

980 04
Gemerské
Dechtáre 4

17 985 609

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

21 000 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Július Borbás

Sídlo:

Podpora vytvárania
pracovných miest

Obstaranie mulčovača
na zvýšenie kvality
pastviny a zvýšenie
produkcie hovädzieho
dobytka

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

77

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

Sídlo:
12

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Ing. Monika
Tóth

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

982 52
Gregorovce
124

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

50 059 530

Obstaranie traktora na
zvýšenie produkcie
SHR

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

78

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

50 000 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

BARRISTO
s.r.o.

Sídlo:

Novosadská
3603/42 979
01 Rimavská
Sobota

13

IČO:

52 461 637

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

49 950 €

34 965 €

34 965 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Nákup zariadenia a
technického vybavenia
kuchyne reštaurácie v
Rimavskej Sobote

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií.

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

79

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

Jesenského
1113, 980 61
Tisovec

46 611 746

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

30 000 €

19 400 €

19 400 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Triple S, s.r.o.

14

Podpora vytvárania
pracovných miest

Rozšírenie výroby
obstaraním
technologickej linky
na plnenie a balenie
produktov spoločnosti

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

80

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

15

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

36 391 433

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

52 297 €

36 600 €

36 600 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Eichenwald
s.r.o.

Kvetná 2, 979
01 Rimavská
Sobota

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zavedenie novej
služby Eichenwald
s.r.o. prostredníctvom
obstarania mobilného
lisu na ovocie s
pasterizátorom a
baličkou

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

81

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

98050
Včelince,
Krpec 193

41 305 973

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

25 600 €

17 920 €

17 920 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Štefan Deme

16

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zvýšenie efektivity
stolárskej dielne
obstaraním stroja na
olepovanie hrán

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

82

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

17

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Názov:

MARKOS,
spol. s r.o.

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Sídlo:

Čerenčianska
cesta, 979 01
Rimavská
Sobota

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

IČO:

31 640 010

Inovácia výrobného
procesu zakúpením
extrakčnej linky na
výrobu olejov

áno

áno

áno

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

83

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

48 758 €

34 130 €

34 130 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

18

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Štefan
Mišurák

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Horné
Zahorany 86,
980 26
Lukovištia

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

50 220 918

Obstaranie diskového
žacieho stroja a
zhrňovača krmovín na
zlepšenie kvality
pestovania cesnaku a
zvýšenie kvality
pastviny

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve.

84

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

25 530 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

19

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

44 500 289

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

3

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

65 900 €

42 835 €

42 835 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií.

K&K Wood
Slovakia s.r.o.

Hlavná 162,
98051 Veľké
Teriakovce

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zvýšenie výrobných
kapacít a pridanej
hodnoty spoločnosti
zakúpením strojov na
spracovanie drevnej
hmoty

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií.

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách.

85

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

Bátka 106,
980 21

44 475 331

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

50 440 €

35 308 €

35 308 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií.

Názov: Stav LP s.r.o.

20

Podpora vytvárania
pracovných miest

Obstaranie novej
techniky na výkopové
a špeciálne
zhutňovacie
betónovacie práce

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií.

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle
a službách

86

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

21

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Názov: Böviba s.r.o.

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií.

Hlavná 178,
980 03
Šimonovce

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii.

Sídlo:

IČO:

31 642 888

Zvýšenie efektivity a
kvality pri
obhospodárení pôdy
nákupom
poľnohospodárskej
techniky

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve.

87

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

39 000 €

11 000 €

11 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

22

Sídlo:

IČO:

36 827 231

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

3

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

100 000 €

65 000 €

65 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Chrumex s.r.o.

Lenka 89, 980
50

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zvýšenie kapacity
triedených
štrkopieskov
rekonštrukciou
triediacej linky a
nákupom nového
triediča

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

88

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

23

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Václav
NEŽERNÝ

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Kružno 142,
979 01 Kružno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

43 805 680

Nákup vybavenia
kuchyne do Centra
zdravej kuchyne

áno

áno

áno

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

89

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

4

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

40 000 €

36 000 €

36 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

24

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Názov: Attila Bencs

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Ul. Sobotská
č. 2188/58,
980 02
Jesenské

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Sídlo:

IČO:

37 831 658

Zvýšenie efektivity a
kvality pri
obhospodárení pôdy
nákupom
poľnohospodárskej
techniky

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

90

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

25 731 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

25

Sídlo:

IČO:

50 991 124

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

35 200 €

24 640 €

24 640 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií.

Názov: Reality RS a.s.

Gorkého 3,
811 01
Bratislava

Podpora vytvárania
pracovných miest

Obstaranie
technického vybavenia
pre rozšírenie činnosti
spoločnosti celoročnej
údržby miestnych a
súkromných
komunikácií a
zelených plôch

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

91

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

Štrkovec 129,
980 45

47 526 769

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

6

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

186 180 €

113 600 €

113 600 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: ARSI-RS s.r.o.

26

Podpora vytvárania
pracovných miest

Nakúpenie
technologického
vybavenia na výrobu
zdravých hotových
potravín

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

92

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

27

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Agrodružstvo
Rimavská Seč

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

980 42
Rimavská Seč

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

36 019 127

Rozšírenie a
zefektívnenie
prevádzky
vypracovaním
projektovej
dokumentácie a
osadením mostovej
váhy

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

93

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

18 000 €

6 400 €

6 400 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

28

Sídlo:

IČO:

47 169 311

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

83 000 €

66 400 €

66 400 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Agrourbár
Názov: Rimavská Seč,
s.r.o.

980 42
Rimavská Seč
115

Podpora vytvárania
pracovných miest

Obstaranie pozberovej
linky s cieľom
zavedenia novej
služby na trh

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

94

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

979 01
Rimavská
Sobota

00 319 031

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

60 900 €

57 400 €

57 400 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: D.
Zvýšenie investícií
do rozvoja
technickej a
sociálnej
infraštruktúry,
zlepšenie atraktivity
územia a kvality
služieb

Mesto
Názov: Rimavská
Sobota

29

Podpora vytvárania
pracovných miest

Vybudovanie centra,
skvalitnenie a
rozšírenie verejných
služieb spoločnej
úradovne so sídlom v
Rimavskej Sobote

nie

nie

nepodlieha

Opatrenie: 15.
Projekty zlepšenia
kvality a dostupnosti
verejných služieb

Podopatrenie: 15.1
Centrá
integrovaných
verejných služieb v
strediskových
obciach - spoločné
úradovne

95

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

30

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Rastislav
Roško

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Malinovského
1087, 980
61Tisovec

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

42 303 991

Zvýšenie efektívnosti
a kvality produkcie
zakúpením
poľnohospodárskej
techniky

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

96

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

29 900 €

19 900 €

19 900 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

980 52 Vyšný
Skálnik 4

52 357 457

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

42 000 €

29 400 €

29 400 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

RADEGO
s.r.o.,
Názov:
Radoslav
Godavec

31

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zavedenie novej
výroby mäsových
výrobkov obstaraním
technológie na
spracovanie mäsa

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii
Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

97

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

32

Názov:

AALL IN,
s.r.o.

Sídlo:

Kirejevská
361/27 979 01
Rimavská
Sobota

IČO:

36 692 565

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

22 000 €

15 400 €

15 400 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Rozširovanie
ponúkaných služieb v
oblasti stravovania pre
rodiny, vybudovaním
detského ihriska a
terasy

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

98

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Podpora
hospodárskej
činnosti

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Agrofarma
Dianiška s.r.o.

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Sídlo:

Štefánikova
1175, 980 61
Tisovec

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

IČO:

44 323 948

Názov:

33

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Zabezpečenie krmovín
pre zvieratá
obstaraním
poľnohospodárskej
techniky na
spracovanie trávy

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.2
Podpora projektov
v živočíšnej výrobe

99

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

34 291 €

13 997 €

13 997 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

34

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Ladislav
Hosszúréti

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií.

980 01
Rimavské
Janovce č. 113

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii.

50 138 723

Zvýšenie vybavenosti
rodinnej firmy
nákupom
poľnohospodárskej
techniky

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve.

100

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

23 100 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

98542 Husiná
196

40 213 781

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

13 792 €

9 654 €

9 654 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Róbert
Nagyferencz Názov:
Kamenárske
práce

35

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zvýšenie
technologického
vybavenia v
poskytovaní služby v
oblasti kamenárskych
a stavebných prác

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

101

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

Sobotská 10,
980 02
Jesenské

00 318 833

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

3

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

97 000 €

97 000 €

97 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: B.
Rozvoj ľudských
zdrojov a
zabezpečenie
systematického
vzdelávania podľa
požiadaviek trhu
práce a regionálnej
politiky rozvoja
okresu

Názov: Obec Jesenské

36

Podpora vytvárania
pracovných miest

Nadstavba a práce
súvisiace so zvýšením
kapacity priestorov
základnej školy

nie

nie

nepodlieha

Opatrenie: 5.
Podpora budovania
integrovaných
centier a rozvoj
modelu diagnostiky
a rediagnostiky detí
a žiakov v regióne

Podopatrenie: 5.1
Podpora budovania
integrovaných
centier inkluzívnej
výchovy

102

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

37

Sídlo:

IČO:

36 048 453

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

16 500 €

5 000 €

5 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Vegal, s.r.o.

SNP 10 979
01 Rimavská
Sobota

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zvýšenie efektivity a
kvality pri
obhospodárení pôdy
nákupom
poľnohospodárskej
techniky

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

103

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

38

IČO:

Vyšné Valice
219, 982 52

52 235 092

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Ing. Ján Lőkös

Sídlo:

Podpora vytvárania
pracovných miest

Obstaranie rozmetadla
priemyselných hnojív
a mulčovača na
uľahčenie udržania
úrodnosti pôdy

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve.

104

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:
39

IČO:

36 800 627

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

44 706 €

38 000 €

38 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: KomPaS, s.r.o.

Sobotská 10,
980 02
Jesenské

Podpora vytvárania
pracovných miest

Skvalitnenie a rozvoj
verejnoprospešných a
sociálnych služieb v
obci Jesenské
nákupom materiálnotechnického vybavenia
obecného podniku

áno

áno

posudzuje sa

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

105

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

40

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Farma Asiri,
s.r.o.

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Močiar
570/30, 979 01
Rimavská
Sobota

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

50 538 454

Zvýšenie produkcie
farmy zakúpením
diskovej sejačky pre
hustosiate obilniny

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

106

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

29 100 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

41

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Názov: Pavel Bútor

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Sídlo:

1.mája 559,
980 55
Klenovec

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

IČO:

10 910 212

Zvýšenej produktivity
a efektívnosti chovu
včelstva nákupom
kočovného voza a
potrebného
včelárskeho vybavenia

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.2
Podpora projektov
v živočíšnej výrobe
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Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

8 350 €

7 350 €

7 350 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

Mestský úrad,
Francisciho
74, 981 01
Hnúšťa

00 318 744

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

57 500 €

54 600 €

54 600 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: D.
Zvýšenie investícií
do rozvoja
technickej a
sociálnej
infraštruktúry,
zlepšenie atraktivity
územia a kvality
služieb

Názov: Mesto Hnúšťa

42

Podpora vytvárania
pracovných miest

Vybudovanie centra,
skvalitnenie a
rozšírenie verejných
služieb spoločnej
úradovne so sídlom v
Hnúšti

nie

nie

nepodlieha

Opatrenie: 15.
Projekty zlepšenia
kvality a dostupnosti
verejných služieb

Podopatrenie: 15.1
Centrá
integrovaných
verejných služieb v
strediskových
obciach - spoločné
úradovne

108

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Sídlo:

IČO:

1. Mája 2410,
980 55
Klenovec

33 547 947

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

29 400 €

20 000 €

20 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Ján Figuli

43

Podpora vytvárania
pracovných miest

Obstaranie nového
stroja za účelom
rozvoja
poľnohospodárstva v
oblasti rastlinnej a
živočíšnej výroby

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii
Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

109

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Názov:

44

Sídlo:

IČO:

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

PYRRHA,
s.r.o.

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

980 42 Orávka
6

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii.

51 845 008

Obstaranie nových
strojov a zariadení pre
rozšírenie a
skvalitnenie
pestovania cesnaku v
obci Orávka za
účelom oživenia
poľnohospodárskej
prvovýroby v regióne
Gemer-Malohont

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve.
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Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

13 000 €

12 000 €

12 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Podpora
hospodárskej
činnosti

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Ing. Peter
Kovács

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Sídlo:

Hlavná 246,
980 01
Rimavské
Janovce

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

IČO:

50 138 774

Názov:

45

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Rekonštrukcia maštale
pre hovädzí dobytok

áno

áno

áno

Podopatrenie: 7.2
Podpora projektov
v živočíšnej výrobe

111

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

28 000 €

18 000 €

18 000 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

46

Názov:

Ing. arch. Erik
Klaubert

Sídlo:

P.
Dobšinského
1095/42, 979
01 Rimavská
Sobota

IČO:

35 486 741

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

2

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

37 000 €

25 900 €

25 900 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Nákup technického
vybavenia a softvéru
do architektonickej
kancelárie

áno

áno

áno

Opatrenie: 6.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky, inovácií
a investícií

Podopatrenie: 6.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
priemysle a
službách

112

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

47

IČO:

Babinec 12,
980 26
Babinec

50 239 350

Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

0

0

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

9 890 €

9 890 €

9 890 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií

Názov: Jaroslav Hric

Sídlo:

Podpora vytvárania
pracovných miest

Zvýšenie kapacity a
rozšírenie produkcie
medu zakúpením
technického vybavenia

áno

áno

áno

Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii

Podopatrenie: 7.1
Podpora
podnikateľských
projektov v
pôdohospodárstve a
potravinárstve

113

nie

Prijímateľ
regionálneho
príspevku

Por.
číslo

Účel poskytnutia
regionálneho
príspevku

Podpora
hospodárskej
činnosti

Posúdenie
projektu z
hľadiska
Súlad
dodržiavania
projektu s
pravidiel
pravidlami
štátnej
štátnej alebo
pomoci
minimálnej
alebo
pomoci
minimálnej
pomoci

Nikola
Názov: Karlíková SHR

48
Sídlo:

Uzovská
Panica 175,
980 22 Veľký
Blh

IČO:

50 136 631

Zvýšenie produkcie
hovädzieho dobytka a
rozvoj hospodárenia
nákupom malotraktora

áno

áno

áno

Podpora vytvárania
pracovných miest
Prínos k realizácii
cieľov Akčného
plánu

Prioritná oblasť: C.
Podpora regionálnej
a lokálnej
ekonomiky vrátane
podpory
poľnohospodárstva,
lesníctva a inovácií
Opatrenie: 7.
Podpora oživenia
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby a
koordinácie
poľnohospodárskej
a živočíšnej
prvovýroby v
nadväznosti na
spracovateľské
kapacity, ktoré sú v
okrese/regióne k
dispozícii
Podopatrenie: 7.2
Podpora projektov
v živočíšnej výrobe

Spolu

114

Výška RP na projekt
Celkové
náklady
projektu

Celkom

Rok 2020

Priamo
(počet)

Nepriamo
(počet)

1

0

29 990 €

20 000 €

20 000 €

65

0

2 150 795 €

1 462 687 €

1 462 687 €

Uplatnenie
výnimky
na základe
§ 8, ods. 4
zákona

nie

