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EUROFONDY
Navzdory kríze
V marcovom vydaní prílohy venovanej Operačnému programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (OP KaHR) pokračujeme
v predstavovaní úspešne realizovaných projektov.
Prvý z projektov nás zaviedol do Novohradu, regiónu s veľkým potenciálom na rozvoj turizmu. Na druhej strane, práve cestovný ruch je jedným z odvetví najviac skúšaných krízou a samotný Novohrad patrí medzi
najchudobnejšie slovenské regióny. Preto
sme radi, že vám môžeme priblížiť projekt,
ktorý sa podarilo zrealizovať v čase, keď už
kríza naplno prepukla. Priamo v centra Novohradu, v Lučenci, vzniká z kedysi nie príliš atraktívneho hotela s oklieštenou ponukou služieb moderné zariadenie s komplexnými službami. Okrem komfortu pre návštevníkov to znamená aj cenné pracovné
príležitosti priamo v hoteli, ale i v nadväzujúcich sektoroch.
Druhý príbeh je z východu Slovenska, presnejšie z Medzilaboriec, kde napriek kríze úspešne rozvíja svoju prevádzku výrobca krištáľových lustrov, Glass LPS. Ako hovorí konateľ firmy Mikuláš Lapišák, kríze sa im darí
vzdorovať aj vďaka rozsiahlej rekonštrukcii
výrobnej budovy, na ktorú získali prostriedky
z OP KaHR. Okrem toho zvládli zrealizovať
aj novú vzorkovňu s najväčším výberom krištáľových svietidiel na Slovensku. A kto by
práve nemal cestu do Medzilaboriec, uvidí
ich onedlho v priamych prenosoch z večerov tanečnej súťaže Let´s Dance.

Nové služby a pracovné miesta v Lučenci
Ďalším z úspešne
realizovaných projektov
s podporou Operačného
programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
(OP KaHR) je 2. etapa
rozšírenia služieb hotela
Slovan v Lučenci. Projekt
pomohol vytvoriť 15 nových
pracovných miest v oblasti
cestovného ruchu a ďalšie
príležitosti vznikajú aj v iných
odvetviach.
Zámerom prevádzkovateľa hotela – firmy
Hotel Slovan Servis, s.r.o., je postupnou
modernizáciou a rozširovaním služieb dotvoriť zavedený trojhviezdičkový hotel na
atraktívne ubytovacie zariadenie s komplexnými a celoročnými službami pre domácu i zahraničnú klientelu. „Vzhľadom
na históriu hotela Slovan v centre Novohradu sme videli priestor na podnikanie vo
sfére cestovného ruchu,“ hovorí spolumajiteľ hotela Vladimír Červenák. Ako dodáva, hotel pôvodne ponúkal len časť terajších služieb, či už v oblasti gastronómie, relaxu alebo iných možností. Prvým
krokom preto bolo stavebné dotvorenie
budovy a jednotlivých prevádzok. V tejto

Hotel Slovan v Lučenci má za sebou už 2. etapu modernizácie.
etape sa hotel rozšíril o kaviareň so zimnou záhradou, nočný bar, zmenáreň a fitnes centrum, ako aj o vlastné parkovacie
plochy.

Príležitosti aj pre iných
Po dokončení úprav nasledovala 2. etapa
práve s podporou z OP KaHR, vďaka ktorej bol hotel dovybavený modernými technológiami. Tie smerovali do gastronomic-
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Opatrenie OP KaHR
1.1 - Inovácie a technologické transfery
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania
inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle
a v službách
2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia
pre mestá a obce
1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Podpora budovanie hnedých priemyselných parkov
1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu
a vývoja smerovaného do inovácií
2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby
aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (de minimis)
1.1 - Inovácie a technologické transfery
Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavach,
obchodných misiách
1.1 - Inovácie a technologické transfery
Schéma na podporu marginalizovaných rómskych komunít
1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma pomoci na podporu spolupráce MSP
a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
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Úspory energií v Medzilaborciach
Jednou z najžiadanejších foriem podpory
v rámci OP KaHR sú nenávratné finančné
príspevky (NFP) na projekty zvyšovania
energetickej efektívnosti a úsporu energií.
Túto možnosť využil aj jediný slovenský výrobca krištáľových lustrov, firma Glass LPS
z Medzilaboriec.
Projekt, s ktorým uspela, bol zameraný
na rekonštrukciu výrobnej budovy, ktorá
už po vyše 40 rokoch užívania nevyhovovala dnešným nárokom na energetickú
hospodársnosť. To znamenalo zateplenie
budovy vonkajšou omietkou a polystyrénom, výmenu starých okien za viackomorové plastové, ale i nákup a montáž solárnych kolektorov a zásobníka na ohrievanie vody.
Výsledkom majú byť výrazne úspory
energie – až 240 GJ za rok. „Zima
v našom regióne sa ešte neskončila, takže úspory zatiaľ nevieme vyčísliť. Komfort
v porovnaní s predchádzajúcim rokmi je
však neporovnateľný. Žiadne úniky tepla
z netesniacich okien, v tesnej blízkosti kto-

kej časti, novej práčovne a takisto pribudla
široká ponuka relaxačných služieb ako napríklad dva druhy sauny, rôzne masáže či
bankovanie.
Okrem zatraktívnenia ponuky služieb
projekt priniesol aj 15 nových pracovných
miest. V sektore cestovného ruchu, ktorý
patrí medzi najviac zasiahnuté súčasnou
krízou a navyše v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti to nie je zanedbateľné číslo. Počas modernizácie hotela
však okrem priamo vytvorených miest
vznikli v regióne aj ďalšie pracovné príležitosti, najmä v oblasti stavebníctva. Po ukončení projektu sa zasa otvárajú nové možnosti pre nadväzujúce oblasti služieb, ako sú
napríklad eventové a školiace spoločnosti,
agentúry organizujúce kultúrne podujatia,
prepravné spoločnosti či taxislužby.
Celkové investičné náklady na 2. etapu
modernizácie hotela dosiahli 132 716,21
eur (3 998 208,60 Sk) bez DPH, pričom
príspevok z OP KaHR z toho predstavoval 66 328,37 eur (1 998 208,60 Sk),
teda cca 50 % oprávnených nákladov.
A čím podľa prevádzkovateľov hotela
presvedčil hodnotiteľov práve tento projekt? „Myslíme si, že to bolo práve zámerom vytvoriť zariadenie s komplexnou celoročnou ponukou služieb. Zrejme zavážila aj skutočnosť, že sa nám 1. etapou
podarilo dostať hotel do takého stavu, že
bol zo stavebnej stránky dokončený a financovanie z grantov EÚ sme žiadali už
len na technologické vybavenie,“ uviedol
Červenák.

Priaznivý ohlas
Napriek tomu, že modernizovaná hotelová časť bola sprevádzkovaná v čase po

prepuknutí hospodárskej krízy, čo pri rozbehu nie je ideálne, rozšírenie služieb malo svoje opodstatnenie. Okrem nových gastronomických služieb prejavujú klienti záujem najmä o fitnes a wellness služby
poskytované pod jednou strechou so skúseným trénerom, poradcom i obsluhou zariadení. „Vyprofilovala sa aj cieľová skupina, vidíme, že veľký záujem o tieto služby
je hlavne v ženskej časti populácie,“ dopĺňa Červenák.
Na úspešne dokončený projekt 2. etapy modernizácie hotela preto nadviaže
ďalšia, ktorá je už z projektovej stránky
pripravená. Jej cieľom je rozšíriť časť jedálenských priestorov, čo umožní organizovanie kongresových či spoločenských
podujatí. Oddychovo-relaxačnú zónu by
mal doplniť vnútorný bazén a vírivka. Po
dokončení týchto zámerov by malo vzniknúť ďalších minimálne 5 pracovných
miest.

Predstavujeme Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK)

Košický samosprávny kraj
Pri realizácii informačných aktivít v súvislosti s implementáciou OP KaHR
v jednotlivých krajoch zohrávajú kľúčovú úlohu Informačné centrá prvého
kontaktu (ICPK). Dnes bližšie predstavujeme aktivity ICPK
v Košickom samosprávnom kraji.

Pohľad na budovy firmy Glass LPS pred rekonštrukciou (vľavo) a po nej.
rých sa nedalo pracovať. Nesporné budú
aj výhody pri letných horúčavách, kde zateplenie zabezpečí menšie výkyvy teplôt,“
hovorí konateľ firmy Mikuláš Lapišák.
Celkové oprávnené výdavky na projekt
boli 281 449,33 EUR (8 478 942 40 Sk),
z toho NFP predstavoval 140 724,66 EUR
(4 239 471,20 Sk). Realizácia projektu
priniesla v čase krízy cenné zákazky pre
viaceré firmy v regióne. Okrem stavebnej
spoločnosti, ktorá projekt realizovala, sa
zapojil aj dodávateľ plastových okien zo
Sniny, slnečné kolektory dodala firma

z Košíc a klampiarske práce zabezpečila
firma zo Strážskeho.
Výroba krištáľových svietidiel má v Medzilaborciach 40-ročnú tradíciu. Až 95 %
produkcie firmy smeruje na trhy EÚ, USA,
Ukrajiny a Ruska. Výrobou nezatriasla ani
hospodárska kríza. ,,Naďalej dávame prácu 60-tim zamestnancom. Máme 3 chránené dielne pre pracovníkov so zníženou
pracovnou schopnosťou. Len v priebehu
februára 2010 sme vytvorili 2 nové robotnícke miesta a taktiež sme prijali konštruktéra (VŠ) svietidiel,“ dodáva Lapišák.

Cieľom OP KaHR v podmienkach
Košického kraja je vyrovnávanie
regionálnych rozdielov cez zvyšovanie
hospodárskeho a inovatívneho
potenciálu. Najvyšší záujem zo strany
uchádzačov je preto o získanie
nenávratného finančného príspevku
(NFP) na nákup inovatívnych
technológií a zariadení. V popredí
záujmu malých a stredných podnikov
(MSP) sú dlhodobo výzvy zamerané na
zvyšovanie energetickej efektívnosti,
úsporu energií, využívanie
obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
a zatepľovanie. Exportné firmy
využívajú NFP na prezentáciu na
zahraničných veľtrhoch a výstavách.

Ako uviedla vedúca odboru Riadenia
a implementácie európskych projektov
KSK Daniela Szélesová, pri
uplatňovaní poznatkov vedy
a výskumu do výroby výrazne
napomáha spolupráca s Technickou
univerzitou v Košiciach, ktorá je
aktívna pri získavaní partnerov z radov
MSP.
Kontakt:
JUDr. Daniela Szélesová
vedúca odboru
Riadenia a implementácie
európskych projektov
daniela.szelesova@vucke.sk
www.vucke.sk
TEL.: 055/7268 227
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