
 

              
 

Zoznam žiadostí o NFP schválených v rámci výzvy  
 KaHR-113DM-1201 

UPOZORNENIE: Schválenie žiadosti o NPF neznamená podpis zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam 
Zmluvne viazaných projektov bude zverejnený po podpise zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi. 

názov žiadateľa názov projektu 
výška schváleného  

 NFP (v EUR) 
miesto realizácie 

(NUTS III) 
Ing.Ľubomír Čupka 
TATRAPET, export-

import,chovateľské potreby 

TATRAPET - zvýšenie 
konkurencieschopnosti 42 562,50   Žilinský kraj 

ATTACK, s.r.o. Prezentácia spoločnosti ATTACK, s. r. o. na 
domácich a medzinárodných výstavách 49 042,50   Žilinský kraj 

STROPTEL, s.r.o. 

Zlepšenie pozície podniku STROPTEL, s.r.o. 
v obchodnej konfrontácii na trhoch EÚ 

prostredníctvom vyššej úrovne 
prezentačných aktivít na medzinárodných 

veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách 

20 935,00   Prešovský kraj 

PSS SVIDNÍK, a.s. Podpora účasti spoločnosti PSS SVIDNÍK, 
a.s. na výstavách 48 722,00   Prešovský kraj 

KDS, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 

KDS, s.r.o. rozšírením medzinárodnej 
obchodnej spolupráce 

21 740,52   Nitriansky kraj 

S & S Kovovýroba s.r.o. Internacionalizácia spoločnosti S & S 
Kovovýroba s.r.o. 32 710,46   Nitriansky kraj 

SAFE TIME, spol. s r.o. Podpora účasti podniku SAFE TIME, spol. s 
r.o. na výstave a medzinárodnom veľtrhu 15 986,00   Banskobystrický kraj 

Rošero-P, s.r.o. 
Podpora účasti podniku ROŠERO - P, s.r.o. 
na veľtrhoch, národných a medzinárodných 

výstavách 
47 452,75   Košický kraj 

STM POWER a.s. 
Podpora obchodnej politiky STM POWER 

a.s. účasťou na veľtrhoch, výstavách a 
obchodných misiách 

29 984,88   Trnavský kraj 

T - Industry, s.r.o. 
Zvýšenie efektívnosti podpory predaja v 

spoločnosti T-INDUSTRY, s.r.o. účasťou na 
vybraných výstavách 

25 888,80   Trenčiansky kraj 

Gasparik, s. r. o. Propagácia drevených stavieb z Makova na 
medzinárodných veľtrhoch 12 568,00   Žilinský kraj 

Ing. Martin Žabenský - 
YADO Fit vankúš 35 425,20   Trenčiansky kraj 

machinery TNH spol. s r.o. Atraktívna prezentácia v zahraničí  -  o krok 
bližšie k novým partnerstvám! 18 575,44   Trenčiansky kraj 

GM TECHNOLOGY SK 
s.r.o. 

Medzinárodný úspech vďaka výstavám a 
obchodným misiám zaručený! 14 779,56   Trenčiansky kraj 

TSS Group a. s. Prezentácia na medzinárodných výstavách = 
vstup na nové trhy! 30 092,04   Trenčiansky kraj 

BRIK, a.s. Podpora účasti výrobnej spoločnosti BRIK, 
a.s. na veľtrhoch a výstavách 48 326,50   Banskobystrický 

REGADA s.r.o. Podpora účasti spoločnosti REGADA, s.r.o. 
na medzinárodných výstavách 49 722,67   Prešovský kraj 

Glass LPS, s.r.o. Zlepšenie obchodného potenciálu firmy 
účasťou na výstavách 40 666,50   Prešovský kraj 

APIS spol. s r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti na 

svetovom trhu 31 153,50   Banskobystrický kraj 

KARLOFF, s.r.o. KARLOFF, s.r.o. – účasť na medzinárodných 
výstavách 43 878,68   Trnavský kraj 

2J s.r.o. Dáme o sebe vedieť 30 835,00   Prešovský kraj 

SF Soepenberg, s.r.o. Spoznajme sa, komunikujme, vybudujme 
partnerstvo 20 377,40   Trnavský kraj   


