
    
 

Zoznam žiadostí o NFP schválených 

v rámci výzvy kód KaHR -113DM-0801 

 
SCHÉMA NA PODPORU MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

(Schéma pomoci de minimis) 

 

Názov žiadateľa Názov projektu 

Výška 

schváleného 

NFP (v EUR) 

Miesto realizácie 

(NUTS III) 

SOS electronic  

s. r. o. 

Účasť spoločnosti SOS electronic na 

medzinárodných výstavách a veľtrhoch 
44 127,00 

Košický 

kraj 

ATTACK, s. r. o. 

Podpora účasti podniku ATTACK, s. r. 

o. na medzinárodných výstavách 

a obchodných misiách 

103 569,23 
Žilinský 

kraj 

CHIRANA 

Medical, a. s. 

Podpora predaja zdravotníckej 

techniky na trhoch balkánskej oblasti a 

na vyspelých európskych trhoch 

86 726,63 
Trenčiansky 

kraj 

StrojCad s. r. o. 

Účasť firmy StrojCAD s r. o. na 

medzinárodných drevárskych 

veľtrhoch v rokoch 2009 až 2010 

72 054,43 
Košický 

kraj 

VAGÓNKA, 

akciová spoločnosť 

Trebišov 

Predstavenie Vagónky - výrobca 

koľajových vozidiel na výstave v 

Poľsku a Nemecku 

198 191,22 
Košický 

kraj 

PREMTLAK, a. s. 

Zvýšenie exportnej výkonnosti 

spoločnosti Prematlak, a. s. 

prostredníctvom účasti na 

medzinárodných výstavách 

32 653,83 
Trenčiansky 

kraj 

ORAC 

SLOVAKIA,  

s. r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 

ORAC SLOVAKIA s. r. o. podporou 

účasti na medzinárodných veľtrhoch 

41 049,95 
Prešovský 

kraj 

Banskobystrický 

pivovar, s. r. o. 

Prezentácia originálnej chuti a 

tradičnej receptúry slovenského piva 

"Urpiner" 

49 789,05 
Banskobystrický 

kraj 

ELCOM s. r. o. 
Účasť spoločnosti ELCOM na výstave 

"CEBIT 2009" 
55 433,84 

Prešovský 

kraj 

Kovotvar, v. d. Kovotvar - súčasť Európy 34 427,01 
Trnavský 

kraj 

EMTEST, a. s. 

Účasť spoločnosti EMTEST, a. s. na 

výstavách a veľtrhoch na Slovensku a 

v krajinách EÚ 

198 832,40 
Žilinský 

kraj 

STROPTEL,  

s. r. o. 

Zlepšenie pozície firmy STROPTEL s. 

r. o. v obchodnej konfrontácií na 

trhoch EÚ prostredníctvom vyššej 

úrovne prezentačných aktivít na 

medzinárodnom veľtrhu v Mníchove 

105 623,05 
Prešovský 

kraj 

Herb-Pharma Sk, 

s. r. o. 

Podpora účasti výrobnej spoločnosti 

Herb-Pharma Sk na veľtrhoch a 

výstavách 

199 188,22 
Nitriansky 

kraj 

GLASS LPS,  

s. r. o. 

Prvá účasť na výstave Swiatlo 2009, 

nový katalóg výrobkov 
45 956,78 

Prešovský 

kraj 

VITAL, a. s. Podpora účasti projektu VITAL a. s. 75 747,20 Žilinský 



    
na medzinárodných trhoch a veľtrhoch kraj 

SEZ, a. s. 

Prvá účasť podniku na výstavách a 

veľtrhoch za účelom exportu výrobkov 

na nové trhy 

49 115,66 
Žilinský 

kraj 

ANTARES 

EUROTRADE, 

spol. s r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 

ANTARES EUROTRADE, spol.  

s r. o. Zlaté Klasy 

22 956,38 
Trnavský 

kraj 

WEP TRADING, 

a. s. 

Prezentácia spoločnosti WEP 

TRADING a. s. na nových trhoch 

strednej a východnej Európy 

95 148,71 
Prešovský 

kraj 

Alfa Bio Slovakia  

s.r.o. 

Podpora exportu extrudovaných 

a mrazených potravín 
60 937,44 

Banskobystrický 

kraj 

AXA spol. s. r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 

a zlepšenie pozície výrobkov AXA s. 

r. o. na zahraničných trhoch 

122 319,59 
Žilinský 

kraj 

QUADRIQ, a. s. 

Zlepšenie pozície firmy QUADRIQ, a. 

s. v obchodnej konfrontácií na trhoch 

EÚ prostredníctvom vyššej úrovne 

prezentačných aktivít na 

medzinárodnom veľtrhu Mos Build 

2009 Moskva 

103 631,41 
Žilinský 

kraj 

DeLUX-SM,  

s. r. o. 

Zlepšenie pozície spoločnosti DeLUX-

SM, s. r. o. v obchodnej konfrontácií 

na zahraničných trhoch 

prostredníctvom vyššej úrovne 

prezentačných aktivít na 

medzinárodnom veľtrhu 

INTERPROTEC v Brne 

60 227,05 
Nitriansky 

kraj 

A.S. Partner,  

s. r. o. 
H.E.R. Systém v EÚ 21 725,42 

Košický 

kraj 

MANOMER SK, 

a. s. 

Internacionalizácia spoločnosti 

MANOMER SK, a. s. vybudovaním si 

pozície na nových trhoch 

34 367,55 
Trenčiansky 

kraj 

DATALAB, s. r. o. 
Propagácia firmy DATALAB, s. r. o. 

na českom a poľskom trhu 
25 227,40 

Banskobystrický 

kraj 

LEADER LIGHT 

s.r.o. 

Zlepšenie pozície firmy LEADER 

LIGHT s. r. o. v obchodnej 

konfrontácií na trhoch EÚ 

prostredníctvom vyššej úrovne 

prezentačných aktivít na 

medzinárodnom veľtrhu svetelnej 

techniky Showtec Berlin 

105 473,68 
Košický 

kraj 

Juraj Králik - 

ZAJO 

Budovanie pozície spoločnosti Juraj 

Králik - ZAJO na nových trhoch 
120 941,71 

Trnavský 

kraj 

EVPÚ a. s. 
Účasť spoločnosti EVPÚ a. s. Nová 

Dubnica na výstavách a veľtrhoch 
47 959,37 

Trenčiansky 

kraj 

 

UPOZORNENIE: Schválenie žiadosti o NFP neznamená podpis zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam 

zmluvne viazaných projektov bude zverejnený po podpise zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými 

žiadateľmi. 

 

 


