
ZOZNAM PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU  (RP)

Priamo 

(počet)

Neriamo 

(počet)
Celkom Rok 2020

Názov : Agro Služby PV Čeláre, s.r.o.
Prioritná oblasť: B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a 

lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest

Sídlo: Čeláre č.42, 991 22 Bušince
Opatrenie: B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a 

nadväzujúcich odvetviach

IČO: 46033157
Aktivita: B.1.4. Podpora minimálne 2 podnikateľských 

subjektov v oblasti lesného hospodárstva a spracovania biomasy

Názov : Veľkokrtíšska vínna cesta o.z.,
Prioritná oblasť:B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a 

lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest

Sídlo: Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš
Opatrenie: B.2 Podpora nových a existujúcich podnikateľských 

subjektov v priemysle, službách a cestovnom ruchu

IČO: 42300436 Aktivita: B.2.2. Podpora udržateľného cestovného ruchu

Názov : Spojená škola
Prioritná oblasť: C. Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, 

zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Sídlo: Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň Opatrenie: C.2. Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

IČO: 37956248
Aktivita: C.2.1. Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / 

COVP a ďalších vzdelávacích aktivít

Názov : ZELKA s.r.o.,
Prioritná oblasť: B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a 

lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest

Sídlo: Pisecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
Opatrenie: B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a 

nadväzujúcich odvetviach

IČO: 17894832
Aktivita: B.1.3. Podpora minimálne 3 subjektov v spracovaní 

poľnohospodárskych produktov

Názov : MKU, s.r.o.,
Prioritná oblasť:B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a 

lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest

Sídlo:

Okružná 215/25, 991 02 Dolná Strehová

Opatrenie: B.2 Podpora nových a existujúcich podnikateľských 

subjektov v priemysle, službách a cestovnom ruchu

IČO: 50730924

Aktivita B.2.1. Podpora minimálne 6 podnikateľských 

projektov v priemysle, službách, kreatívnom priemysle, 

stavebníctve a odpadovom hospodárstve vrátane inovácie a 

zavádzania nových produktov a technológií, výskumu a vývoja 

a podpora ich vstupu na nové trhy, vývoj nových obchodných 

modelov 

Názov : IKE spol s.r.o., 
Prioritná oblasť: C. Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, 

zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou 

Sídlo: Slatinka 176, 991 03 Pôtor Opatrenie: C.2. Podpora účasti na CŽV – vytvorenie siete CŽV 

IČO: 36057185 Aktivita: C.2.2. Zriadenie min. 3 tréningových centier 

13 5 701 328,00 € 614 364,00 € 614 364,00 €

23 790,00 € nie6
Nákup materiálno technického vybavenia tréningového centra 

pre duálne vzdelávanie
áno áno áno 1

5 0 209 174,00 € 180 107,00 €

5 49 800,00 € 23 790,00 €

180 107,00 € nie

0 94 060,00 € 79 951,00 € 79 951,00 € nie

5 Nákup výrobnej linky na porez tenkej drevnej hmoty áno áno áno

4
Zriadenie baliacej linky na sušenie ovocia za účelom posilnenia 

lokálnej ekonomiky a pracovných miest
áno áno áno 2

0 0 30 516,00 € 30 516,00 € 30 516,00 € nie

0 140 000,00 € 140 000,00 € 140 000,00 € nie1

3

Dozariaďovať regionálne vzdelávacie centrum pri spojenej škole 

v Modrom Kameni na prípravu kvalifikovanej pracovnej sily v 

sociálne znevýhodnenom prostredí v súlade s požiadavkami trhu 

práce

nie nie nepodlieha

2
Zvýšenie návštevnosti okresu Veľký Krtíš prostredníctvom 

rozvoja vínnej turistiky
nie nie nepodlieha

Uplatnenie výnimky 

na základe § 8, ods. 4  

zákona  

1
Obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom 

spracovania poľnohospodárskej biomasy
áno áno áno 4 0 177 778,00 € 160 000,00 € 160 000,00 € nie

NÁVRH ROČNÝCH PRIORÍT Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš na rok 2020

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)

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku Účel poskytnutia regionálneho príspevku

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest
Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt



ZOZNAM PROJEKTOV SCHVÁLENÝCH V RÁMCI ROČNÝCH PRIORÍT NA ROK 2019, KTORÝCH REALIZÁCIA BUDE V ROKU 2020

Priamo 

(počet)

Neriamo 

(počet)
Celkom Rok 2020

Názov : Obec Ipeľské Predmostie
Prioritná oblasť: D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné 

služby

Sídlo: 991 10 Ipeľské Predmostie č.133
Opatrenie: D.2. Zlepšenie životných podmienok obyvateľov 

okresu Veľký Krtíš

IČO: 00319350

Aktivita:D.2.2. Budovanie dopravnej, občianskej a 

environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, 

kultúrnych, športových a spoločenských aktivít 

Názov : Stredná odborná škola 
Prioritná oblasť: C. Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov, 

zvyšovanie kvalifikácie a prepojenie vzdelávania s praxou

Sídlo: Gotwaldova 70/43, 991 06 Želovce
Opatrenie: C.2. Podpora účasti na celoživotnom vzdelávaní, 

vytvorenie siete celoživotného vzdelávania 

IČO: 37890191
Aktivita: C.2.1. Podpora 3 regionálnych centier 

vzdelávania/COVP a ďalších vzdelávacích aktivít

Názov: Emirates Food s.r.o.
Prioritná oblasť: B. Prioritná oblasť Posilnenie regionálnej a 

lokálnej ekonomiky a tvorba pracovných miest

Sídlo: Komenského 395/34,991 25 Čebovce
Opatrenie: B.1. Podpora podnikania v pôdohospodárstve a 

nadväzujúcich odvetviach

IČO: 50 171 640
Aktivita: B.1.3. Podpora minimálne 3 subjektov v spracovaní 

poľnohospodárskych produktov

5 20 429 135,00 €       393 816,00 €          266 868,00 €       

73 052,00 € nie

nie2

Výstavba skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie 

kapacity kotolne pre vykurovanie skleníka s cieľom zlepšiť 

podmienky odborného a celoživotného vzdelávania

nie nie nepodlieha 0 0 130 000,00 € 130 000,00 € 130 000,00 €

3
Zriadenie baliarne potravín za účelom posilnenia lokálnej 

ekonomiky a tvorby pracovných miest
áno áno áno 5

0 20 63 816,00 € 63 816,00 €

0 235 319,00 € 200 000,00 €

63 816,00 € nie

Prínos k realizácii cieľov Akčného plánu

Podpora vytvárania 

pracovných miest
Celkové 

náklady 

projektu

Výška RP na projekt

Uplatnenie výnimky 

na základe § 8, ods. 4  

zákona  

1

Spolufinancovanie výstavby mosta cez hraničnú rieku Ipeľ v 

lokalite obcí Ipeľské predmostie (SK) - Drégelypalánk (HU) a 

ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane s cieľom zlepšiť 

dopravnú infraštruktúru okresu a podporiť mobilitu za prácou

nie nie nepodlieha

Súlad projektu s 

pravidlami štátnej 

alebo minimálnej 

pomoci

Poradové 

číslo
Prijímateľ regionálneho príspevku Účel poskytnutia regionálneho príspevku

Podpora 

hospodárskej 

činnosti

Posúdenie projektu z 

hľadiska dodržiavania 

pravidiel štátnej 

pomoci alebo 

minimálnej pomoci


