Zoznam žiadostí o NFP schválených v rámci KaHR-111SP/LSKxP-1101
názov prijímateľa

názov projektu

výška zmluvne
viazaného NFP (v EUR)

miesto realizácie
(NUTS III)

1. prešovská
nástrojáreň, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie pre výrobu
vstrekovacích foriem

697 900,00

Prešovský kraj

BADO, s.r.o.

Rozšírením výrobných kapacít o novú prevádzku
posilniť postavenie spoločnosti BADO, s.r.o. na trhu

765 525,00

Nitriansky kraj

D&J Design s.r.o.

Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o.
pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre
príslušníkov MRK

260 566,20 Banskobystrický kraj

DAVOS trade – logistics s.r.o.

Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v
novom výrobnom programe

700 000,00 Banskobystrický kraj

DRU a.s.

Nákup inovatívnych technologických zariadení v DRU
a.s. Zvolen

266 833,80 Banskobystrický kraj

EUROSPAN, s.r.o.

Modernizácia výroby nábytku v spoločnosti
EUROSPAN, s.r.o.

342 013,00

Košický kraj

For glass, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti For
glass s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre
príslušníkov MRK

537 530,40

Trnavský kraj

GRANITI, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
GRANITI, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých
technológií v kamenárstve

228 526,20

Žilinský kraj

350 550,00

Prešovský kraj

CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, Zavedenie inovatívnej technológie pre zvýšenie
a.s.
konkurencieschopnosti a zamestnanosti
IGLASS, spol. s r.o.

Modernizácia výrobnej linky k zlepšeniu
konkurencieschopnosti a zvýšeniu životnej úrovne v
regióne

210 000,00

Košický kraj

IK Steel, spol. s r.o.

Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti IK
Steel, spol s r.o. v kombinácii s tvorbou pracovných
miest pre príslušníkov MRK.

124 369,00

Prešovský kraj

IKE, spol. s.r.o.

Rast konkurencieschopnosti IKE, spol. s r.o.
technologickou inováciou pri súčasnej tvorbe
pracovných miest pre MRK.

231 700,00 Banskobystrický kraj

Imrich Goliaš- LIANA-GOLF

Zefektívnenie podnikania zapojením domácich
obyvateľov do procesu výroby slovenských výrobkov
v regióne Raslavice a okolie

206 290,00

Prešovský kraj

INGEMA s.r.o.

Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK
rozšírením výroby a inováciou technológii firmy
INGEMA s.r.o.

77 490,60

Košický kraj

Izzard, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti a tvorba
pracovných miest pre občanov z marginalizovaných
rómskych komunít prostredníctvom rozšírenia
výroby spoločnosti Izzard, s.r.o.

171 500,00

Žilinský kraj

KB plast s.r.o.

Zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy KB Plast,
s.r.o. a tvorba pracovných miest pre príslušníkov
MRK

991 776,80

Žilinský kraj

K-KART spol. s r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K-KART
spol. s r.o. nákupom inovatívnej technológie.

336 259,00 Banskobystrický kraj

Kolonial Košice, a.s.

Podporou inovatívnych technológií v Kolonial Košice,
a.s. k rastu zamestnanosti príslušníkov MRK v
Medzeve

999 880,00

Košický kraj

KREATIVA s.r.o.

Zavádzanie inovatívnych technológií do výroby s
cieľom podpory zamestnanosti MRK.

247 500,00

Nitriansky kraj

541 600,00

Žilinský kraj

237 825,00

Prešovský kraj

68 071,50

Košický kraj

54 707,81

Prešovský kraj

Liptovské pekárne a cukrárne
Inovácie vo výrobe = kvalitnejšie pečivo na Liptove
VČELA - Lippek k.s.

MAJA, s.r.o.

MAPOMA s.r.o.

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do
výrobného procesu spoločnosti MAJA s.r.o. a
vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov
MRK
Modernizácia cukrárenskej výroby v spoločnosti
MAPOMA s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest
pre MRK.

Marián Hudák-ATYPstolárstvo

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
zavedením vyspelých technológií do výroby

Mihálik ÚK, s.r.o.

Obstaranie novej inovatívnej výrobnej technológie
do novej prevádzky spoločnosti Mihálik ÚK, s.r.o. a
vytvorenie pracovných miest cielene pre MRK

896 625,00

Prešovský kraj

MRAVA, s.r.o.

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do
výrobného procesu spoločnosti MRAVA, s.r.o. a
vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov
MRK

498 903,30

Prešovský kraj

Oto Almási - AVATS

Zavádzanie inovácií s cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti a zamestnanosti MRK

994 800,00

Trnavský kraj

PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.

Obstaranie inovatívnych technológií pre
zabezpečenie vyššej konkurencieschopnosti Pekárne
Gros, spol. s r.o.

611 572,80

Prešovský kraj

PRINTON s.r.o.

Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do
výrobného procesu spoločnosti PRINTON s.r.o. a
vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov
MRK

249 830,00

Prešovský kraj

825 967,10

Košický kraj

398 398,00

Prešovský kraj

993 028,40

Prešovský kraj

1 000 000,00

Prešovský kraj

PRO GRUP, s.r.o.
R.J.R., s.r.o.

Tlačové centrum s finalizáciou výrobkov.
Zavedenie inovatívnych technológií v nábytkárskej
výrobe firmy R.J.R., s.r.o.

Radovan Kendereš EBEN –
výroba a predaj nábytku

Zavedenie inovatívnych technológií a vytvorenie
nových pracovných miest pre príslušníkov MRK.

RANOX, s.r.o.

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti
RANOX, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií s
aspektom podpory zamestnanosti príslušníkov MRK

SANAS, a.s.

Zavádzanie inovácií vo výrobe s cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti spoločnosti a zamestnanosti
MRK

SEZ Krompachy a.s.

Inovácia bodového zvárania v SEZ Krompachy

SLOVKARTON, s.r.o.
ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR
spoločnosť s ručením
obmedzeným
ŠKORPION Services, spol.
s r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy SLOVKARTON,
s.r.o. a tvorba pracovných miest pre príslušníkov
MRK
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie
výrobných kapacít zavedením vyspelých technológií
do výroby
Nákup inovatívnych technológií a zníženie stavu
nezamestnanosti členov marginalizovaných
rómskych komunít

1 000 000,00

Prešovský kraj

399 000,00

Košický kraj

172 900,00

Košický kraj

255 124,10

Košický kraj

114 520,00 Banskobystrický kraj

TAES s.r.o.

Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK pri
súčasnom raste konkurencieschopnosti spoločnosti
TAES s.r.o.

208 460,00

Košický kraj

Topoľčianske pekárne a
cukrárne a.s. skrátený názov
TOPEC a.s.

Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu
cestovín v spoločnosti TOPEC, a.s.

560 000,00

Nitriansky kraj

TRIPLUS SK, s.r.o.

Inovácia výroby v TRIPLUS SK, s.r.o. s podporou
tvorby pracovných miest pre MRK

158 971,50

Košický kraj

ZEOCEM, a.s.

Baliaca a paletizačná linka pre drvené zeolity

418 674,00

Prešovský kraj

