Príloha č. 3

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 02/OÚGL/2020

Por. číslo

1

2

3

4

Registračné číslo
žiadosti1)

001/02/OÚGL/2020

002/02/OÚGL/2020

003/02/OÚGL/2020

004/02/OÚ GL/2020

Dátum
predloženia
žiadostí

Názov žiadateľa

3)

4)

Názov projektu

2)

8.7.2020

14.7.2020

29.7.2020

29.7.2020

Mesto Gelnica

Účel projektu

5)

Poradové číslo

Doba realizácie

aktivity6)

od - do7)

Rozvoj cestovného
ruchu v meste
3. Rozvoj turizmu v
Gelnica a okrese.
Banský skanzen v
okrese s cieľom
Uchovávanie
Gelnici - III. fáza
podporiť služby s
banských tradícií
tým spojené
pre širokú
verejnosť.

1.10.2020 14.12.2020

Mesto Gelnica

Zachovanie a
rozšírenie účelu
využitia objektu
Baníckeho múzea Banícke múzeum v
NKP č. ÚZPF:
3. Rozvoj turizmu v
Gelnici 638/1 ako nástroja
okrese s cieľom
1.1.2020 - 31.12.2020
rekonštrukcia
na rozvoj
podporiť služby s
strechy časť A2
cestovného ruchu
tým spojené
a zvýšenie
návštevnosti v
okresnom meste i
v okrese Gelnica.

Mesto Gelnica

Rozvoj cestovného
ruchu v meste
3. Rozvoj turizmu v
Gelnica a okrese.
Turistický vláčik v
okrese s cieľom
Uchovávanie
meste Gelnica
podporiť služby s
banských tradícií
tým spojené
pre širokú
verejnosť.

iOpic s.r.o.,
Popradská 82, 040
11 Košice

Skvalitnenie a
rozšírenie
optometrických
služieb

1.10.2020 14.12.2020

1. Podpora a rozvoj
Rozšírenie a
podnikateľského
skvalitnenie
prostredia
poskytovaných
modernizáciou
optometrických
existujúcej výroby
služieb spojených s
1.1.2020 - 31.12.2020
/nákup nových
očnou
strojov a zariadení/
diagnostikou,
a vznik nových
korekciou a
podnikateľských
refrakciou.
subjektov

Celkové
náklady
projektu v eur

Z toho RP v
8)

eur9)

Počet priamo
vytvorených
pracovných miest

10)

Počet nepriamo
Dátum príslušného
vytvorených
štádia spracovania
pracovných
žiadostí12)
11)
miest

Štádium spracovania

Bodové

žiadostí13)

hodnotenie14)

35 742,72

32 168,45

1

1

8.7.2020

doručená

93 284,68

68 549,68

1

1

14.7.2020

doručená

95 000

85 500

1

1

29.7.2020

doručená

71 980

49 980

2

0

29.7.2020

doručená

5

6

005/02/OÚGL/2020

006/02/OÚGL/2020

30.7.2020

Účelom projektu
je: zefektívnenie a
rozšírenie lesnej
výroby, zvýšenie
konkurencieschop
nosti a
Podpora a rozvoj
ekonomickej
2.Podpora subjektov
Obecných lesov
hodnoty lesa,
zaoberajúcich sa
Mníšek nad
podpora nových poľnohospodárskym
Obecné lesy Mníšek
Hnilcom s.r.o.
pracovných miest
i a lesníckymi
1.9.2020 - 31.12.2020
nad Hnilcom s.r.o. modernizáciou a v danom odvetví, činnosťami /obnova
rozšírením
zvýšenie
strojov, budov,
technického
ekonomickej
zakúpenie nových
vybavenia podniku výkonnosti okresu
zariadení/
Gelnica,
zmiernenie
nezamestnanosti v
obci Mníšek nad
Hnilcom, zvýšenie
hodnoty lesa atď..

30.7.2020

AMDtip, s.r.o.,
Hnilecká 6, 056 01
Gelnica

Účelom projektu je
prostrednístvom
rekonštrukcie a
modernizácie
1. Podpora a rozvoj
areálu AMDtip,
podnikateľského
s.r.o.: - zvýšenie a
prostredia
podpora
modernizáciou
Podpora a rozvoj
zamestnanosti v
existujúcej výroby
podnikateľského
regióne,
1.9.2020 - 31.12.2020
/nákup nových
zázemia v Gelnici vytvorenie nových
strojov a zariadení/
pracovných
a vznik nových
príležitostí v
podnikateľských
okrese Gelnica,
subjektov
zvýšenie
ekonomickej
výkonnosti okresu
Gelnica atď..

7

007/02/OÚGL/2020

30.7.2020

Rozvoj
atraktívnych
SKINAUTIQUE CLUB
vodných športov: 3. Rozvoj turizmu v
Technické
s.r.o., Slovenská 58,
vodné lyžovanie,
okrese s cieľom
vybavenie strediska
052 01 Spišská
wakeboarding,
podporiť služby s
vodných športov
Nová Ves
wakesurfing a tiež
tým spojené
záchranné služby
na vode.

8

008/02/OÚGL/2020

30.7.2020

Podpora rozvoja
3. Rozvoj turizmu v
KaPe Invest s.r.o.,
Turisticko
cestovného ruchu,
okrese s cieľom
Olše 449/5,
055
informačné a
zvýšenie
podporiť služby s
01 Margecany
relaxačné centrum
návštevnosti
tým spojené
regiónu.

36 420

27 315

1

0

30.7.2020

doručená

130 333,88

110 783

2

0

30.7.2020

doručená

2020 - 2021

99 600

93 600

1

0

30.7.2020

doručená

2020 - 2021

249 373,40

174 561,38

5

0

30.7.2020

doručená

9

10

11

12

009/02/OÚGL/2020

010/02/OÚGL/2020

011/02/OÚGL/2020

012/02/OÚGL/2020

30.7.2020

30.7.2020

31.7.2020

31.7.2020

Obec Margecany

Obec Margecany

Obec Richnava

Obec Kojšov

4. Zlepšenie
dopravnej
infraštruktúry v
okrese výstavbou a
rekonštrukciou
1.1.2020 - 31.12.2020
komunikácií k
významným
objektom
cestovného ruchu

42 616,92

42 616,92

0

0

30.7.2020

doručená

4. Zlepšenie
dopravnej
Podpora rozvoja
infraštruktúry v
Bezbariérové
cestovného ruchu, okrese výstavbou a
prepojenie
zvýšenie
rekonštrukciou
1.1.2020 - 31.12.2020
rekreačných oblastí
návštevnosti
komunikácií k
regiónu.
významným
objektom
cestovného ruchu

113 727,92

113 727,92

0

0

30.7.2020

doručená

Účelom
predkladaného
projektu a
poskytnutia RP je
podporiť cestovný
ruch v našom
regióne a
predovšetkým
zatraktívniť
turizmus v našej
obci Richnava.
Predkladaným
3. Rozvoj turizmu v
Vytvorenie
projektom
okrese s cieľom
náučného chodníka
podporíme
podporiť služby s
v obci Richnava
cestovný ruch,
tým spojené
turizmus,
regionálny rozvoj,
zamestnanosť,
poskytovanie
kvalitných služieb,
taktiež podporíme
opatrenia a
aktivity zamerané
na ochranu
životného
prostredia

1.9.2020 - 30.4.2021

29 985,00

28 485,75

0

0

31.7.2020

doručená

4. Zlepšenie
dopravnej
infraštruktúry v
okrese výstavbou a
rekonštrukciou
1.1.2020 - 31.12.2020
komunikácií k
významným
objektom
cestovného ruchu

178 920,00

178 920,00

0

0

31.7.2020

doručená

Príjazdová cesta k
cestnému mostu

Vybudovanie
mosta do
priemyselného
parku cez
Kojšovský potok v
obci Kojšov

Dobudovanie
infraštruktúry,
zvýšenie kvality a
dostupnosti
služieb.

Zlepšenie
dostupnosti
poskytovaných
služieb v
priemyselnom
parku, zvýšenie
dopravnej
bezpečnosti.

13

14

15

013/02/OÚGL/2020

014/02/OÚGL/2020

015/02/OÚGL/2020

31.7.2020

31.7.2020

3.8.2020

Obec Kluknava

Obnova námestia v
Štefánskej Hute

Zlepšenie
dopravného
napojenia a
sprístupnenie
pamiatok pre
turistický ruch,
zvýšenie
návštevnosti
pamiatok.

Obec Kluknava

Obnova námestia v
Štefánskej Hute

Sprístupnenie
pamiatok pre
turistický ruch,
zvýšenie
návštevnosti
pamiatok.

Lesy Smolník, s.r.o.,
055 66 Smolník 11

Obnova
Reštaurácie
Alžbeta

4. Zlepšenie
dopravnej
infraštruktúry v
okrese výstavbou a
rekonštrukciou
1.9.2020 - 31.12.2020
komunikácií k
významným
objektom
cestovného ruchu

132 576,85

132 576,85

0

0

31.7.2020

doručená

3. Rozvoj turizmu v
okrese s cieľom
1.9.2020 - 31.12.2020
podporiť služby s
tým spojené

62 109,96

62 109,96

0

0

31.7.2020

doručená

21 200,00

16 960,00

2

0

3.8.2020

doručená

Zvýšenie
návštevnosti
3. Rozvoj turizmu v
Reštaurácie
okrese s cieľom
Alžbeta ako
podporiť služby s
historickej budovy
tým spojené
a samotnej obce
Smolník.

1.11.2020 31.12.2020

1)

Uvádza sa číslo žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, pod ktorým bola žiadosť zaregistrovaná na okresnom úrade.

2)

Uvádza sa dátum predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na okresný úrad.

3)

Uvádza sa celý názov žiadateľa tak, ako je zapísaný v príslušnom registri.

4)

Uvádza sa celý názov projektu tak, ako je uvedený v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

5)

Uvádza sa účel projektu.

6)

Uvádza sa príslušné poradové číslo aktivity zo Zoznamu schválených aktivít

7)

Uvádza sa doba realizácie projektu, ktorý má byť podporený regionálnym príspevkom.

8)

Uvádzajú sa celkové náklady na projekt v eur.

9)

Uvádza sa celková výška regionálneho príspevku v eur tak, ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

10)

Uvádza sa súčet priamo podporených pracovných miest.

11)

Uvádza sa súčet nepriamo podporených pracovných miest.

12)

Uvádza sa dátum príslušného štádia spracovania žiadosti.

13)

Vyberie sa aktuálne štádium spracovania žiadosti z výberového zoznamu (Doručená/Postúpená výboru na prerokovanie/Prerokovaná výborom/Zaradená do návrhu ročných priorít/Vyradená)

14)

Uvádza sa bodové hodnotenie, ktoré bolo pridelené projektu hodnotiacou komisiou.

