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1
OU-LE-OO-

2021/000658
13.4.2021

Sociálny podnik mesta 

Levoča, s.r.o., r.s.p.

Rozvoj regionálnej 

ekonomiky a inovácií

Poskytovanie nových 

služieb spoločnosťou 

Sociálny podnik 

mesta Levoča s.r.o., 

r.s.p.

B.3. Podpora 

zriadenia 

prevádzok 

služieb 

obyvateľom

04/21-

12/21
42 994,56 35 828,80 1 0 13.4.2021 Doručená

80 

zaradené 

do 

ročných 

priorít

2
OU-LE-OO-

2021/000666
13.4.2021 Levoča Nordic Centrum

Modernizácia 

športového areálu 

Levoča Nordic Centrum

Zlepšenie 

poskytovania služieb 

v oblasti cestovného 

ruchu

B.1. Rozvoj 

infraštruktúry 

cestovného 

ruchu a 

podpora 

viacdňovej 

turistiky

8/21 - 

11/2021
110 000,- 70 000,- 3 0 13.4.2021 Doručená

85  

zaradené 

do 

ročných 

priorít

3
OU-LE-OO-

2021/000672
14.4.2021

Spišský hrad - 

Podbranisko, záujmové 

združenie právnických 

osôb

Moderné a profesionálne 

Turistické informačné 

centrum

Zvýšenie 

návštevnosti a 

spokojnosti 

návštevníkov 

Turistického 

informačného centra 

a vytvorenie nového 

pracovného miesta

B.1. Rozvoj 

infraštruktúry 

cestovného 

ruchu a 

podpora 

viacdňovej 

turistiky

7/21- 6/23 35 672,- 32 105,- 1 0 14.4.2021 Doručená

70  

zaradené 

do 

ročných 

priorít
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4
OU-LE-OO-

2021/000673
14.4.2021

Združenie turizmu 

Levoča

Vyhliadková veža 

Javorina - Marčulina

Výstavba veže 4. - 5. 

podlažie

B.1. Rozvoj 

infraštruktúry 

cestovného 

ruchu a 

podpora 

viacdňovej 

turistiky

7/21 - 

12/21
67 283,- 53 826,40 0 0 14.4.2021 Doručená

70 

zaradené 

do 

ročných 

priorít

5
OU-LE-OO-

2021/000683
15.4.2021 Obec Spišský Hrhov Zelená samospráva

Skvalitnenie 

poskytovaných 

komunálnych služieb

B.3. Podpora 

zriadenia 

prevádzok 

služieb 

obyvateľom

2021-2022 29 862,- 23 890,- 2 0 15.4.2021 Doručená

60 

stiahnutá 

žiadosť

6
OU-LE-OO-

2021/000684
15.4.2021 Obec Torysky

Turisticko-cyklistický 

informačný chodník v 

obci Torysky

Zlepšenie 

infraštruktúry 

cestovného ruchu v 

obci Torysky

B.1. Rozvoj 

infraštruktúry 

cestovného 

ruchu a 

podpora 

viacdňovej 

turistiky

7/21 - 9/21 26 114,18 20 891,34 0 0 15.4.2021 Doručená

50 

zaradené 

do 

ročných 

priorít

7
OU-LE-OO-

2021/000685
15.4.2021 AGNITIO, o.z. E-bike AGNITIO

Podpora 

poskytovaných 

služieb v cestovnom 

ruchu v okrese 

Levoča, konkrétne v 

oblasti 

elektrobicyklov a 

viacdňovej turistiky

B.1. Rozvoj 

infraštruktúry 

cestovného 

ruchu a 

podpora 

viacdňovej 

turistiky

2021-2022 51 460,- 40 000,- 2 1 15.4.2021 Vyradená

8
OU-LE-OO-

2021/000686
15.4.2021 Mesto Levoča

Rekonštrukcia sociálneho 

zariadenia v objekte na 

Námestí Majstra Pavla 

54 v Levoči - mestské 

divadlo

Zvýšenie technických 

štandardov v objekte 

za účelom zvýšenia 

návštevnosti v 

oblasti cestovného 

ruchu

B.1. Rozvoj 

infraštruktúry 

cestovného 

ruchu a 

podpora 

viacdňovej 

turistiky

6/21 - 1/22 49 453,25 44 500,- 0 11 15.4.2021 Doručená

60 

nezaraden

é do 

ročných 

priorít



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.







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


