
ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 
(počet)

Neriamo 
(počet) Celkom Rok 2019

Názov : Relaxačno-spoločenský areál 
Husia pláž

Prioritná oblasť:B.Prioritná oblasť rozvoja 
regionálnej ekonomiky a inovácii

Sídlo: Priehradná 695, 055 61 
Jaklovce

Opatrenie:B3. Rozvoj infraštruktúry 
cestovného ruchu a investície do zachovania 
kultúrneho dedičstva

IČO: 51068087 Podopatrenie:B3.26 Rozšírenie relaxačno-
spoločenského areálu ,, Husia pláž´´

Názov : Já-Ra, s.r.o., Stavebno-obchodn  Prioritná oblasť:B. Rozvoj regionálnej ekonomik   

Sídlo: Vodárenská 94/2, 055 61 Jaklo
Opatrenie:B.1. Podpora konkurenciaschopnosti 
malých a stredných podnikov so zameraním na 
tvorbu a udržania pracovných miest

IČO: 36606545 Podopatrenie:
Názov : Obec Smolnícka Huta Prioritná oblasť:B. Rozvoj a inovácii regionálnej 

Sídlo: Smolnícka Huta
Opatrenie:B3. Rozvoj infraštruktúry 
cestovného ruchu a investície do zachovania 
kultúrneho dedičstva

IČO: 329584

Podopatrenie:Vybudovanie náučnej cyklotrasy 
a chodníka po trase a zvršku bývalej úzkoľajnej 
železnice Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 
Huta vrátane informačných tabúľ a 
odpočinkových zón

Názov : iOptic s.r.o. Prioritná oblasť:B. Rozvoj regionálnej ekonomik   

Sídlo: Popradská 82, Košice 040 11 Opatrenie:B.1. Podpora konkurenciaschopnosti 
malých a stredných podnikov

IČO: 50796518 Podopatrenie:
Názov : Obec Margecany Prioritná oblasť:B. Prioritná oblasť rozvoja regio    

Sídlo: Obchodná 7, 055 01 Margecan
Opatrenie:B3. Rozvoj infraštruktúry 
cestovného ruchu a investície do zachovania 
kultúrneho dedičstva

IČO: 329347

Podopatrenie:Vybudovanie lávky pre peších 
cyklistov ( počiatočný bod cyklotrasy) cez 
vodnú nádrž Ružín - prepojenie dvoch 
rekreačných častí

Názov : Spojená škola internátna, 
Breziny 256, Prakovce 

Prioritná oblasť:C. Prioritná oblasť-
Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily na 
potreby trhu

Sídlo: Breziny 256, 055 62 Prakovce
Opatrenie:C.4 Podpora sociálnej ekonomiky a 
lokálnej zamestnanosti pre adaptáciu 
nízkokvalifikovanej pracovnej sily

IČO: 523461 Podopatrenie:
Poznámka: Predkladateľom projektov zapísaných v schválených ročných prioritách vzniká právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku  nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. 

Miesto, dátum: Gelnica, 30.09.2018
Meno a priezvisko predsedu výboru: Ing. Imrich Macko Podpis:

1

Podpora 
hospodárskej 

činnosti

áno nie

5 Podpora rozvoja cestovného ruchu, zvýšenie 
návštevnosti regiónu

200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

3

Zvyšovanie návštevnosti a rozvoj cestovného 
ruchu v našej obci a zachovanie histórie 

technického diela, ktoré prinieslo rozvoj do 
našej obce už v roku 1884

31 500,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

4

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

2 Zvýšenie konkurenciaschopnosti spoločnosti 
na trhu výstavby montovaných domov

50 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

21 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Prijímateľ regionálneho príspevku

Rozšírenie relaxačno-spoločenského areálu 
,, Husia pláž´´

áno nie

Súlad projektu s 
pravidlami štátnej alebo 

minimálnej pomoci

Posúdenie projektu z 
hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 
pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Podpora vytvárania 
pracovných miest

6
Zlepšenie kvality vzdelávania a prípravy pre 

budúce povolanie za účelom úspešného 
umiestnenia na trhu práce

50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €nienie 0 11

2 4

1 0

70 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2019
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Nákuo špecializovaných prístrojov a do 
očenj optiky

Výška RP na projekt
Poradové 

číslo Účel poskytnutia regionálneho príspevku
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)
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