
 

              
 

Zoznam žiadostí o NFP schválených v rámci výzvy  

 KaHR-111DM-1301 
 

názov žiadateľa názov projektu 
výška schváleného miesto realizácie 

 NFP (v EUR) (NUTS III) 

Juraj Maťaš Inovácia pekárenských výrobných technológií         199 988,00 €  Prešovský kraj 

NÁBYTKÁR, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
NÁBYTKÁR, s. r. o. použitím inovatívnych 
technológií vo výrobe 

        186 585,00 €  Žilinský kraj 

A.G.E.S. s.r.o. Olcnava 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava prostredníctvom 
modernizácie jej prístrojového vybavenia 

        184 800,00 €  Košický kraj 

ESOX, spol. s r. o. 
Inovácia výrobného postupu pre zvýšenie 
konkurencieschopnosti firmy ESOX 

        198 105,60 €  Žilinský kraj 

AKE Skalica, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej 
technológie v spoločnosti AKE Skalica, s.r.o. 

        120 280,50 €  Trnavský kraj 

TRUSTACOM, s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
TRUSTACOM, s.r.o. zavedením inovatívnych 
a vyspelých technológií pre výrobu 
vstrekovacích foriem 

        195 440,00 €  Žilinský kraj 

HOBES SLOVAKIA, s.r.o. 
Zakúpenie modernej inovatívnej technológie 
na výrobu zinkových odliatkov pre 
spoločnosť HOBES SLOVAKIA, s.r.o. 

        198 800,00 €  Košický kraj 

SLAVSTROJ s.r.o. 
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti 
Slavstroj, s.r.o. zavedením inovatívnych 
výrobných technológií 

        104 561,10 €  Košický kraj 

JAMP SVORADA s.r.o. 
Nové technológie = lepšia a efektívnejšia 
výroba = vyššia konkurencieschopnosť JAMP 
SVORADA s.r.o. 

        195 230,00 €  Trenčiansky kraj 

TEPRON spol. s r.o. Zvýšenie efektivity výrobného procesu         199 677,04 €  Žilinský kraj 

HASTRA s.r.o. 
Vybudovanie mini pivovaru Bela Beer 
Company 

        199 283,00 €  Žilinský kraj 

ZAMAZ, spol. s r.o. 
Obstaranie moderného páliaceho stroja do 
výrobného procesu pre spoločnosť ZAMAZ, 
spol. s r.o. 

        116 589,90 €  Prešovský kraj 

TESS-SERVIS, spoločnosť s 

ručením obmedzeným 
Lisovanie výrobkov z plastických hmôt na 
nových strojoch 

        145 276,80 €  Trnavský kraj 

Tibor Holčík 

AUTOKLINIKA 

Zvýšenie konkurencieschopnosti a 
modernizácia výrobného procesu spoločnosti 
Tibor Holčík AUTOKLINIKA. 

        102 777,00 €  Trenčiansky kraj 

CALENDULA, a. s. 
Nákup inovatívnej technológie pre plnenie a 
balenie výrobkov 

        189 882,00 €  Prešovský kraj 

Transmisie engineering, a. s. 
Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej 
technológie v spoločnosti Transmisie 
engineering a.s. 

        178 025,40 €  Žilinský kraj 

Ing. Ondrej Jackulík - 

PEKÁREŇ 

Zvýšenie kvality výroby a 
konkurencieschopnosti v pekárni Ing. Ondrej 
Jackulík - PEKÁREŇ. 

        184 272,90 €  Žilinský kraj 



 

MAPEK PLUS, s. r. o. 
Zavádzanie inovatívnych technológií do 
výrobného procesu pekárne MAPEK PLUS, 
s.r.o. 

        197 336,40 €  Trenčiansky kraj 

COMMERC SERVICE 

spol.s r.o. 

Modernizácia a rozšírenie produktového 
portfólia spoločnosti Commerc Service, spol. 
s r.o. zavedením nových inovatívnych 
technológií 

        199 500,00 €  Prešovský kraj 

ATTACK, s.r.o. 

Rozvoj ekologickej výrobnej základne v 
spoločnosti ATTACK, s.r.o. zakúpením 
inovatívnej a vyspelej technológie na výrobu 
akumulačných nádrží 

        169 371,60 €  Žilinský kraj 

TECHNOV, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
TECHNOV, s.r.o., prostredníctvom inovovania 
technológií. 

        134 100,00 €  Nitriansky kraj 

HT- design, s.r.o. 
Inovácia technológie a zvýšenie 
konkurencieschopnosti v spoločnosti HT- 
design, s.r.o. 

          97 800,00 €  Žilinský kraj 

MTS, spol. s r.o. 
Inovácia výrobného procesu a zvyšovanie 
pracovných miest v spoločnosti MTS, spol. s 
r.o. 

        185 573,40 €  Žilinský kraj 

CMK, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
CMK, s.r.o. zavedením inovatívnych 
technológií vo výrobe. 

        199 999,80 €  Banskobystrický kraj 

ORGECO spol.s.r.o. 

Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
spoločnosti ORGECO spol. s r.o. 
prostredníctvom nákupu inovatívnej 
technológie do výrobného procesu 

        145 320,00 €  Nitriansky kraj 

LED-SOLAR, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku 
LED-SOLAR, s.r.o. zavedením inovatívnych 
technológií do výroby 

          20 395,92 €  Prešovský kraj 

Ľubomír Očenáš 

DREVOVÝROBA plus 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Ľubomír Očenáš Drevovýroba plus 

        199 150,00 €  Banskobystrický kraj 

ORIK, s.r.o. 
Inovatívne technológie vo výrobe spoločnosti 
ORIK, s.r.o. 

          72 722,69 €  Žilinský kraj 

POLYSTON s.r.o. 
Inovácia výrobného postupu opracovania 
veľkoplošného materiálu v spoločnosti 
POLYSTON s.r.o 

        100 500,00 €  Banskobystrický kraj 

PROTEAM, s. r. o. 
Inovácia technológie a zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti 
PROTEAM, s.r.o. 

        174 965,70 €  Žilinský kraj 

FRANCESCA CREATION, 

s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
FRANCESCA CREATION, s.r.o. 
prostredníctvom zavedenia inovatívnych 
technológií 

        177 051,00 €  Žilinský kraj 

HIRJAK - HARDWOOD, 

s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie na 
opracovanie dreva 

        139 200,00 €  Trenčiansky kraj 

OBALPRINT, a.s. 
Nákup nových technológií a ich zaradenie do 
výrobného procesu 

        105 000,00 €  Banskobystrický kraj 

Zlievareň Zábrež, a.s. 
Inovatívna a konkurencieschopná Zlieváreň 
Zábrež, a.s. 

        173 859,00 €  Žilinský kraj 

OZO - RECYCLING, s.r.o. 
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti 
OZO - RECYCLING, s.r.o. 

        106 043,00 €  Žilinský kraj 

WILI HOLDING, a. s. 
WILI HOLDING a.s. – RAST 
KONKURENCIESCHOPNOSTI 

        155 733,00 €  Trenčiansky kraj 

PROFiber Networking s.r.o. 
Obstaranie high-tech technológií s cieľom 
zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti 
PROFiber Networking s.r.o. 

          92 098,24 €  Trnavský kraj 



 

IMO-CRANE, s.r.o. 
Posilnenie konkurencieschopnosti 
prostredníctvom nových inovatívnych 
zariadení v spoločnosti IMO-CRANE, s.r.o. 

          76 686,40 €  Košický kraj 

KNAPECSTEEL s.r.o. Inovácia technológie delenia materiálu         192 623,90 €  Žilinský kraj 

VEKASTOOL, s.r.o. 
Moderné technológie kovoobrábania - 
zvýšenie konkurencieschopnosti firmy 
VEKASTOOL, s.r.o. 

        199 055,50 €  Prešovský kraj 

Ľupčianka, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie v 
chránenej dielni 

        159 436,00 €  Žilinský kraj 

Alfa print, s.r.o. 
Rozšírenie technologického vybavenia Alfa 
print, s.r.o. 

          81 463,80 €  Žilinský kraj 

EUROPIN, s.r.o. 
Modernizácia výroby v spoločnosti EUROPIN, 
s.r.o. za súčasného zvýšenia 
konkurencieschopnosti 

        108 000,00 €  Trenčiansky kraj 

TOMARK, s.r.o. Inovatívna a vyspelá zváracia technológia         184 373,40 €  Prešovský kraj 

KEREX s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením 
inovatívnej technológie na úpravu oceľových 
plechov 

        164 820,00 €  Košický kraj 

JEV - ROŠT AJ, s.r.o. 

Humenné 
Inovovaná výroba podlahových roštov na 
východnom Slovensku 

        126 000,00 €  Prešovský kraj 

MOTOSAM, a.s. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku 
obstaraním inovatívnej technológie 
MOTOSAM, a.s. 

        121 479,60 €  Trenčiansky kraj 

EKOČERGOV, a.s. Inovatívna produkcia zložiek TAP         198 000,00 €  Prešovský kraj 

SKIPPI Nitra, s.r.o. 
Zavádzanie inovácií a zefektívňovanie 
produkcie 

        128 000,00 €  Nitriansky kraj 

MEPP, s.r.o. 
Obstaranie CNC obrábacieho centra na 
obrábanie rozmerovo náročných obrobkov 

        147 150,00 €  Nitriansky kraj 

NAMEX,s.r.o. 

V spoločnosti NAMEX,s.r.o. chceme vyrábať 
naše produkty inovatívne, najmodernejšou 
vyspelou technológiou, ekologicky s dôrazom 
na ochranu životného prostredia a rozširovať 
rady zamestnancov 

        143 140,00 €  Nitriansky kraj 

H3, s.r.o. 
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti H3, 
s.r.o. prostredníctvom nákupu modernej 
linky na výrobu sviečok a náplní do kahancov 

        199 999,80 €  Žilinský kraj 

Jana Kučerová - SUPERPEK 
Rozšírenie produkcie firmy Jana Kučerová – 
SUPERPEK zavedením inovatívnych 
výrobných technológií 

        102 232,20 €  Banskobystrický kraj 

REGADA, s. r. o. 
Zavedenie inovatívnej technológie do 
výrobného procesu spoločnosti REGADA, 
s.r.o. 

        199 962,00 €  Prešovský kraj 

TERA PLASTIK, s.r.o. 
Podpora inovácií v spoločnosti TERA PLASTIK, 
s.r.o. 

          67 872,00 €  Banskobystrický kraj 

ANTEC, s. r. o. 
Implementácia produktívnych technológií a 
rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti 
ANTEC, s. r. o. 

        164 334,00 €  Trenčiansky kraj 

Rokus, s.r.o. 
Inovácia výrobného procesu spoločnosti 
Rokus, s.r.o. 

        198 359,48 €  Prešovský kraj 

micropix, s.r.o. 
Inovatívne strojné zariadenie pre spoločnosť 
micropix 

          72 000,00 €  Trnavský kraj 

CD - profil s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
CD - profil s.r.o. prostredníctvom inovatívnej 
technológie 

        185 291,77 €  Žilinský kraj 

DREVOINTERIER 

KEŽMAROK s.r.o. 
Zavádzanie inovatívnych technológií v 
stolárskej výrobe 

        192 153,50 €  Prešovský kraj 



 

FORK, s.r.o. 
Posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti 
FORK, s.r.o. na trhu malých poskytovateľov 
polygrafických služieb 

        200 000,00 €  Žilinský kraj 

INVENTIVE, s. r. o. 
Zavedenie progresívnych technologických 
zariadení na recykláciu plastov 

        196 371,00 €  Žilinský kraj 

Milan Brojo 
Zvýšenie konkurencieschopnosti 
prostredníctvom nákupu inovatívnej 
technológie 

        182 126,70 €  Trenčiansky kraj 

Rudolf Bakala TERMOGAS 
Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie 
v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS 

        101 889,20 €  Žilinský kraj 

Vladimír Zelník 
Zefektívnenie výrobného procesu zavedením 
inovatívnych technológií do firmy Vladimír 
Zelník 

          53 373,00 €  Žilinský kraj 

KOVMECH, s.r.o. 
Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti 
KOVMECH, s.r.o. 

        199 950,00 €  Nitriansky kraj 

REAL, s.r.o. 
Inovácie vo výrobe oceľových konštrukcií a 
nerezových výrobkov spoločnosti REAL, s.r.o. 

        199 591,00 €  Žilinský kraj 

ZIN  s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
ZIN s.r.o. zavedením inovatívnej technológie 
do výroby 

        128 790,60 €  Banskobystrický kraj 

METALURGIA TS plus, s. r. 

o. Mechanické opracovanie kovov 
        199 999,80 €  Trenčiansky kraj 

Navos MT, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie vo výrobe 
spoločnosti Navos MT 

          79 324,00 €  Žilinský kraj 

Promont, s.r.o. 
Inováciou technológie k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti spoločnosti Promont, 
s.r.o. 

        154 000,00 €  Žilinský kraj 

R & D MOLD MACHINING 

s.r.o. 
Technologický rozvoj a rast produktivity 
firmy R&D MOLD MACHINING s.r.o. 

        134 905,80 €  Trenčiansky kraj 

NOVOFRUCT SK, s.r.o. 
Doplnenie technológie výroby dojčenskej 
výživy s rozšírením na plnenie a balenie 
dojčenských nápojov 

        151 931,50 €  Nitriansky kraj 

Adria Gold Slovakia, spol.s 

r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Adria Gold Slovakia 

        195 958,00 €  Banskobystrický kraj 

Ing. Vladimír Lago 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a 
modernizácia výrobného procesu spoločnosti 
Ing. Vladimír Lago. 

        198 154,20 €  Žilinský kraj 

JA servis, s.r.o. Nákup zváracieho zariadenia           68 281,20 €  Trenčiansky kraj 

Slovak business company, 

s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Slovak business company, s.r.o. začatím 
výroby s použitím inovatívnych technológií 

        130 200,00 €  Žilinský kraj 

Ferdinand Kocák 
Vybudovanie moderného pracoviska na 
presné tvarové delenie kovových materiálov 

          42 540,00 €  Trnavský kraj 

PEKÁREŇ, s.r.o. Technologické inovácie v pekárenskej výrobe         199 703,00 €  Banskobystrický kraj 

HALDY - PLUS, spol. s r.o. 
Inovatívne zariadenia na výrobu obalov z 
lepenky 

        182 580,00 €  Prešovský kraj 

Profika Sk, s.r.o. 
Inovatívne 5-osé CNC vertikálne obrábacie 
centrum v spoločnosti Profika Sk, s.r.o. 

        199 612,00 €  Banskobystrický kraj 

Zepelin, s.r.o. 
Efektívna inovatívnosť výrobného procesu v 
spoločnosti Zepelin, s.r.o. 

        166 554,00 €  Trenčiansky kraj 

Reinter s.r.o. Prášková lakovňa firmy Reinter s.r.o.         172 690,00 €  Prešovský kraj 

KOV - AUT, s.r.o. 
Zvýšenie inovačných aktivít a zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti KOV - 
AUT, s.r.o. 

          47 370,00 €  Nitriansky kraj 

Milan Berec 
Zavádzanie inovatívnych technológií vo 
výrobe dielov pre strojársky a automobilový 
priemysel 

        184 500,00 €  Nitriansky kraj 



 

ZLIEVÁREŇ T R N A V A 

s. r. o. 
Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti 
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. 

        160 664,00 €  Trnavský kraj 

HS Services, s. r. o. 
Modernizácia výrobného procesu HS 
Services, s. r. o. 

        199 999,80 €  Trenčiansky kraj 

Inveca a.s. Podpora inovácií v spoločnosti Inveca a.s.         183 862,00 €  Banskobystrický kraj 

BK KOVOTRADE s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti spoločnosti BK KOVOTRADE 
s.r.o. 

        105 700,00 €  Banskobystrický kraj 

FONTANA, a.s. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
FONTANA,a.s. inováciami vo výrobe. 

        114 495,00 €  Žilinský kraj 

OSMONT elektromontáže, s. 

r. o. 
Inovácia výroby spoločnosti OSMONT 
elektromontáže, s.r.o. 

        165 000,00 €  Trenčiansky kraj 

DAFE - HE, s.r.o. 
Inovácia výroby pomocou sústružnícko - 
frézovacieho centra spoločnosti DAFE - HE, 
s.r.o. 

        192 640,00 €  Prešovský kraj 

Telegrafia, a.s. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Telegrafia a.s. zavedením inovatívnej a 
vyspelej technológie 

        197 135,17 €  Košický kraj 

W - tech, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
W - tech, s.r.o. nákupom a zavedením 
inovatívnych a vyspelých technológií 

          88 101,00 €  Trenčiansky kraj 

AFINOX s.r.o. 
Zvýšenie kvality výroby prostredníctvom 
modernej technológie 

        199 988,90 €  Košický kraj 

ALFA BIO s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
ALFA BIO s.r.o. 

        193 472,80 €  Banskobystrický kraj 

BFZ TRIO, s.r.o. 
Inovácie technologických celkov v pekárni 
BFZ TRIO, s.r.o. 

        159 559,80 €  Košický kraj 

CID METAL, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
CID METAL, s.r.o. zavedením inovatívnych a 
vyspelých technológií vo výrobe. 

        199 751,40 €  Trnavský kraj 

ROTOBALANCE s.r.o. 
Inovačné technológie pre výrobu 
vyvažovacích závaží v ROTOBALANCE s.r.o. 

        182 910,00 €  Banskobystrický kraj 

ŠVEC a SPOL, s.r.o. 
Implementácia inovatívnych technológií do 
výrobného procesu spoločnosti ŠVEC a SPOL, 
s.r.o. 

        199 900,00 €  Nitriansky kraj 

A.T.S. - Automatik - Tür - 

Systeme Nitra, spol. s r.o. Inovácia výroby hliníkových profilov 
          67 800,00 €  Nitriansky kraj 

IK Steel, spol. s r.o. 
Obstaranie inovatívnej technológie a 
zvyšovanie pracovných miest v spoločnosti IK 
Steel, spol. s r.o. 

        176 085,00 €  Prešovský kraj 

Lukáš Lacko 
Lukáš Lacko zavádza inovatívne opracovanie 
surovej nerezovej ocele v regióne 
Východného Slovenska 

        198 793,00 €  Prešovský kraj 

Mária Vyšovská - 

MARIANNA 

Zvýšenie konkurencieschopnosti 
prostredníctvom zavedenia inovatívnej a 
vyspelej technológie do firmy Mária 
Vyšovská - MARIANNA 

        137 683,00 €  Prešovský kraj 

PROSPOT SK s.r.o. 
Inovatívna technológia pre výrobu 
spoločnosti PROSPOT SK s.r.o. 

          35 937,00 €  Nitriansky kraj 

SLER, s. r. o. 
Zefektívnenie nákladov v spoločnosti SLER, 
s.r.o. zavedením nových a inovatívnych 
výrobných technológií 

        198 170,00 €  Prešovský kraj 

Strojspiš, spol. s r.o. 
Inovácia technologického vybavenia 
Strojspiš, spol. s r.o. 

        156 683,80 €  Košický kraj 

Štefánia Hostinová - 

HOSTIN 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
zavedením elektroerozívneho CNC 
obrábacieho zariadenia 

          96 438,00 €  Trnavský kraj 



 

Ing. Ján Papiernik - 

BUKOVINA 
Inovácia výroby Ing. Ján Papiernik - 
BUKOVINA 

          73 699,20 €  Trenčiansky kraj 

ISPA Prešov, s.r.o. 
„ISPA Prešov, s. r. o. – inovácia výroby 
rezaním vodným lúčom." 

        187 950,00 €  Prešovský kraj 

ADAKAR, s. r. o. Technologické inovácie pre kovovýrobu         157 010,00 €  Banskobystrický kraj 

MiF, s.r.o. Inovácia výroby spoločnosti MiF, s.r.o.         199 999,80 €  Trenčiansky kraj 

MIKON, spol. s r.o. 
Obstaranie inovatívnej technológie na 
opracovanie kovových dielov pre gumo-
kovové výrobky 

        156 745,00 €  Trenčiansky kraj 

ELPOTECH, spol. s r.o. 
Zavedenie inovatívnych technológií do 
výrobného procesu spoločnosti ELPOTECH, 
spol. s r.o. 

        199 800,00 €  Trnavský kraj 

LAMINA PREŠOV, s. r. o. 
Zavádzanie inovatívnych technologických 
postupov vo výrobe 

        179 858,00 €  Prešovský kraj 

ALFA SORTI s.r.o. 
Linka na výrobu vláknitých 
vysokobielkovinových texturátov 

        199 409,00 €  Banskobystrický kraj 

Eco energy s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
prostredníctvom zavedenia výroby 
ekologického zdroja energie z odpadov 

        199 755,92 €  Trnavský kraj 

HrTech s.r.o. 
Zavádzanie inovatívnych technológií na 
výrobu odoberacích zariadení a 
komponentov vyrábaných na mieru 

        116 328,60 €  Trenčiansky kraj 

MICRO JUNTAS SK, s.r.o. 
Rast kvality a kvantity výroby, zníženie 
odpadovosti a časových strát 

        155 760,00 €  Košický kraj 

McLLOYD´S s.r.o. 
Výroba inovatívnych obalových materiálov 
transferom vyspelých výrobných technológií 

        197 470,20 €  Nitriansky kraj 

LIGNA, s.r.o. Inovácia výroby spoločnosti LIGNA, s.r.o.         199 999,80 €  Trenčiansky kraj 

FG PROTECH, spol. s r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
FG PROTECH, spol. s r. o. zavedením 
inovatívnej technológie 

        119 893,90 €  Prešovský kraj 

MOSUPO J&M spol. s r.o. 
Inovácia produkcie MOSUPO J&M spol. s r.o. 
zavedením nových a inovatívnych výrobných 
technológií 

        199 999,80 €  Prešovský kraj 

CRT - ELECTRONIC, spol. s 

r.o. Or. Lesná 

Inovácia technologických strojov a zariadení 
pre rozšírenie technologických možnosti 
výroby, kvality a konkurencieschopnosti 

        172 609,00 €  Žilinský kraj 

EURY - PACK System s.r.o. 
Flexibilita a univerzálnosť vo výrobe obalov - 
Modernizácia a rozšírenie technologického 
parku 

        199 999,80 €  Banskobystrický kraj 

PRP, s. r. o. 
PRP, s.r.o. zavádza inovácie do drevárskej 
výroby 

        197 880,00 €  Banskobystrický kraj 

Bc. Peter Kočalka - TICONY 
Rozšírenie portfólia služieb a produktov Bc. 
Peter Kočalka – TICONY zavedením 
inovatívnej tlačiarenskej výroby 

        188 557,39 €  Banskobystrický kraj 

DCA Industry, s. r. o. 
Inovácia výroby spoločnosti DCA Industry, s. 
r. o. 

        199 999,80 €  Trenčiansky kraj 

FG - METAL, s.r.o. 
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti FG 
– METAL, s.r.o. 

        199 850,00 €  Žilinský kraj 

Ján Skovajsa-KLIMAT 
NEW PROGRESS – zaobstaranie inovatívnej 
technológie pre Ján Skovajsa – KLIMAT 

        169 200,00 €  Trenčiansky kraj 

Július Mihályi 
Modernizácia pekárenskej výroby a 
posilnenie konkurencieschopnosti firmy 
Július Mihályi 

        149 811,90 €  Banskobystrický kraj 



 

KOVAL SYSTEMS, a. s. 

Zvýšenie efektívnosti výroby spoločnosti 
KOVAL SYSTEMS, a.s. prostredníctvom 
zavedenia inovatívnej a vyspelej technológie 
horizontálneho vyvrtávania, frézovania a 
sústruženia stredne veľkých a veľkých 
výrobkov a polotovarov 

        200 000,00 €  Trenčiansky kraj 

TZB Global, s.r.o. 
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti 
TZB Global, s.r.o. prostredníctvom nákupu 
inovatívnych technológií 

        126 378,00 €  Trnavský kraj 

CAMPRI, spol. s r.o. 
Dovybavenie vytlačovacej linky pre 
viacvrstvové potrubia spoločnosti CAMPRI, 
spol. s r.o. 

        199 699,00 €  Nitriansky kraj 

LIPORTA, s.r.o. Obnova strojového parku drevovýroby         138 201,60 €  Nitriansky kraj 

MK MÓDA, s.r.o. 
Rozšírenie a inovácia produkcie spoločnosti 
MK MÓDA, s.r.o. zavedením nových a 
inovatívnych výrobných technológií 

          10 804,50 €  Prešovský kraj 

OXA, s.r.o. 
Inovatívnosť výrobného procesu spoločnosti 
OXA, s.r.o. 

        190 008,00 €  Trenčiansky kraj 

CORPE s.r.o. 
Robotizované zariadenie na zakladanie 
sušeného ovocia, jadrovín a orechov do 
košíkov 

        199 500,00 €  Banskobystrický kraj 

Tlačiareň Kežmarok GG 

s.r.o. 

Modernizácia polygrafickej výroby 
spoločnosti Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 
zakúpením novej technológie 

        128 159,50 €  Prešovský kraj 

VALEUR, s.r.o. 
VALEUR, s.r.o. – inovatívne polygrafické 
technológie 

          75 660,00 €  Trnavský kraj 

BILLIK, spol. s r.o. Povrchová úprava kovov         194 308,80 €  Nitriansky kraj 

Herba Drug, s.r.o. 
Technológie na výrobu obalov – diverzifikácia 
produktového radu v Herba Drug, s.r.o. 

        188 826,00 €  Nitriansky kraj 

Ing. Ján Lupták - LUNIT Moderné obrábacie a nárezové centrum         110 761,00 €  Banskobystrický kraj 

PÍLA - DIAMÍR, s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
PÍLA – DIAMÍR, s.r.o. 

          83 003,90 €  Žilinský kraj 

SUZAR, spol. s r.o. 
Obstaranie inovatívnej technológie za 
účelom posilnenia konkurencieschopnosti 
spoločnosti SUZAR, spol.s r.o. 

        111 810,00 €  Trenčiansky kraj 

BEKI Design, s.r.o. 
Inovačné aktivity spoločnosti BEKI Design, 
s.r.o. 

        181 055,00 €  Košický kraj 

Ing. Vladimír Karlík - 

STROJÁREŇ 
Inovatívny CNC sústruh v podniku Ing. 
Vladimír Karlík - STROJÁREŇ 

        104 640,00 €  Trnavský kraj 

ID STONE, s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie na 
opracovanie kamenárskych výrobkov v 
spoločnosti ID STONE, s.r.o. 

        198 100,00 €  Prešovský kraj 

METAL STEEL 

INDUSTRY, spol. s r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy 
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 
zavedením inovatívnej technológie na 
kovoobrábanie 

        110 261,90 €  Žilinský kraj 

Peter Herstek - WOODHER-

ATYPICKÉ STOLÁRSTVO 

Rast a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy 
Peter Herstek-WOODHER-ATYPICKÉ 
STOLÁRSTVO nákupom inovatívnych 
technológií. 

        127 190,00 €  Prešovský kraj 

TOM TERM s.r.o. 
Zavedenie inovatívnych a vyspelých 
technológií do spoločnosti TOM TERM s.r.o. 

        199 999,80 €  Košický kraj 

VOMEX Trade spol. s r.o. 
Nákup zariadenia na spracovanie betonárskej 
ocele 

        126 000,00 €  Košický kraj 

Mgr. Miroslav Seget - 

MISTRO 
Modernizácia prevádzky obstaraním 
inovatívnych polygrafických zariadení 

        102 396,00 €  Banskobystrický kraj 



 

Ing. Darina Krištofová - 

KROS PLUS 
Inovácia výrobných postupov a technológií v 
Cukrárenskej výrobni Kros Plus 

        114 079,70 €  Banskobystrický kraj 

K.L.I.B.O.S., s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti 
prostredníctvom zavedenia inovatívnej 
technológie do spoločnosti K.L.I.B.O.S., s.r.o. 

          68 658,00 €  Žilinský kraj 

MK ILLUMINATION 

PRODUCTION, s.r.o. 
Rozšírenie výroby spoločnosti MK 
Illumination Production, s.r.o. 

          77 165,70 €  Prešovský kraj 

SLOVAK MAK, s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie a zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti SLOVAK 
MAK, s.r.o. 

        199 999,80 €  Trnavský kraj 

ZND, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
ZND, s. r. o. nákupom inovatívnej výrobnej 
technológie 

        104 814,00 €  Trnavský kraj 

Cronson, s.r.o. 
Inovatívne zariadenie na povrchovú úpravu 
profilov pre spoločnosť Cronson 

        153 921,12 €  Nitriansky kraj 

DOOR WOOD, s.r.o. 

Zvýšenie stupňa inovatívnosti výroby 
nákupom inovatívnych technológií pre 
dosiahnutie vyššej kvality výrobkov a 
efektivity zariadení 

        185 386,60 €  Prešovský kraj 

Gondor, s.r.o. 
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti 
Gondor, s.r.o. obstaraním inovatívnej 
technológie 

          51 844,87 €  Košický kraj 

TOSIT s.r.o. 
Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít 
spoločnosti TOSIT s.r.o 

        185 655,00 €  Nitriansky kraj 

ANDACO, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie ANDACO, 
s.r.o. 

        121 242,00 €  Trnavský kraj 

KNIKOV, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie 

        196 000,00 €  Žilinský kraj 

ASTAP stavby, s.r.o. 
Obstaranie inovatívnej technológie na 
výrobu asfaltových zmesí 

        198 779,40 €  Trnavský kraj 

CELPO spol. s r.o. 
Inovácia a zefektívnenie výroby spoločnosti 
CELPO spol. s r.o. 

        198 691,50 €  Banskobystrický kraj 

Champion Food, s.r.o. 
Rast konkurencieschopnosti prostredníctvom 
nákupu novej technológie 

        176 314,20 €  Trenčiansky kraj 

Igor Švolík Švo – Bur plus 
Modernizácia výrobného procesu 
prostredníctvom inovatívnych technológií 

        199 990,00 €  Žilinský kraj 

METAKOV s.r.o. 
Inovácia priebežnej práškovej lakovne o 
systém rýchlej výmeny farieb a filtrácie 

        176 582,00 €  Košický kraj 

PLASTEX, spol. s r. o. 
Inovatívne technológie vo výrobnom 
programe spoločnosti PLASTEX, spol. s r.o. 

        197 058,00 €  Nitriansky kraj 

S.F.Bouw, s. r. o. 
Inovatívne investície na zvýšenie kvality 
kameniva. 

        181 463,40 €  Prešovský kraj 

Stolárstvo Janička s.r.o. 
Podpora zavádzania inovácií v spoločnosti 
Stolárstvo Janička s.r.o. 

        193 908,00 €  Trnavský kraj 

CDL, spol. s r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
CDL, spol s.r.o. zavedením inovatívnej 
technológie 

          86 660,00 €  Banskobystrický kraj 

Globstav container, s.r.o. 
Obstaranie inovatívnych a vyspelých 
technológií na výrobu kontajnerov, kovových 
paliet a oceľových konštrukcií 

          58 772,00 €  Prešovský kraj 

GUNNEX SK, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo 
udržateľný rast spoločnosti GUNNEX SK, 
s.r.o. 

        166 500,00 €  Trenčiansky kraj 

MIKROMAT, spol. s r.o. 

Zvýšenie inovatívnej úrovne výrobného 
procesu spol. MIKROMAT, spol. s.r.o. 
prostredníctvom zváracích strojov a 
príslušenstva s meracím zariadením na 

          57 081,50 €  Banskobystrický kraj 



 

výrobu hliníkových výrobkov 

MRAVA, s. r. o. 
Obstaranie inovatívnej technológie do 
výrobného procesu spoločnosti MRAVA, 
s.r.o. 

        195 650,00 €  Prešovský kraj 

SLOVRES, a.s. 
Inovatívna technológia na výrobu a 
spracovanie polyuretánu v spoločnosti 
SLOVRES a.s. 

          70 557,36 €  Košický kraj 

Cofin, a.s. Digitalizácia tlačových postupov         199 486,83 €  Prešovský kraj 

GERAS, s.r.o. 
Inovácia výrobných technológií v spoločnosti 
GERAS, s.r.o. 

          23 676,00 €  Trenčiansky kraj 

BAJAKOV, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
BAJAKOV, s.r.o. zavedením inovatívnych 
technológií v strojárskej výrobe 

        193 935,00 €  Žilinský kraj 

CHETRA SK, s.r.o. 
Rozšírenie výrobných a servisných činností 
firmy CHETRA SK, s.r.o. 

        198 765,00 €  Prešovský kraj 

IMUNA PHARM, a.s. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
IMUNA PHARM, a. s. zavedením vyspelých, 
inovatívnych technológií vo výrobe 
dialyzačných koncentrátov. 

        179 700,00 €  Prešovský kraj 

Drevoindustria Mechanik, s. 

r. o., Žilina 
Zavedenie inovatívnej technológie 
automatizovaného tryskania 

          59 370,00 €  Žilinský kraj 

Ing. Jozef Kandráč 
Investície do zlepšenia technologického 
vybavenia podniku - Ing. Jozef Kandráč 

        199 745,00 €  Prešovský kraj 

Vladimír Lacko - UMAKOV 
Vladimír Lacko – UMAKOV zavádza 
inovatívne výrobnéprocesy a vytvára nové 
pracovné miesta na Východnom Slovensku 

        195 713,00 €  Prešovský kraj 

FIBRA, spol.s r.o. 
Inovácie výrobného procesu pre vyššiu 
konkuerencieschopnosť spoločnosti FIBRA, 
s.r.o 

        107 815,00 €  Nitriansky kraj 

Filma, s.r.o. Inovatívne služby           14 718,90 €  Prešovský kraj 

Security systems s.r.o. 
Modernou a kvalitnou metódou k bezpečnej 
personalizácii ID čipových kariet 

        104 807,40 €  Trnavský kraj 

WELLCORE, s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
WELLCORE, s.r.o. zavedením inovatívnej a 
vyspelej technológie 

          58 014,00 €  Trenčiansky kraj 

MIBERAS, s. r. o. 
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti 
MIBERAS, s. r. o. 

        191 800,00 €  Žilinský kraj 

WEGET partneri, s.r.o. 
Modernou technológiou k inováciám a 
optimalizácií výrobného procesu spoločnosti 
WEGET partneri, s.r.o. 

        167 655,17 €  Prešovský kraj 

SNICO, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
SNICO, s.r.o. 

        199 232,76 €  Žilinský kraj 

Avalle, s.r.o. 
Zavedenie inovatívneho technologického 
zariadenia na spracovanie drevnej hmoty do 
výroby podniku Avalle, s.r.o. 

        198 100,00 €  Banskobystrický kraj 

COFFEA Drinks, s.r.o. 
Rozšírenie portfólia výroby spoločnosti 
COFFEA Drinks, s.r.o. 

          44 497,50 €  Trnavský kraj 

ELEKTRO RECYCLING, 

s.r.o. 
Technologické zariadenie na zhodnocovanie 
LCD zobrazovacích zariadení 

          43 200,00 €  Banskobystrický kraj 

LEDeco solution, s.r.o. 
Nákup technológií na rozvoj osvetľovacích 
systémov a zvýšenie konkurencieschopnosti 
LEDeco solution, s.r.o. 

        132 300,00 €  Banskobystrický kraj 



 

NANOTEC s.r.o. 
Transfer inovatívnej technológie do 
spoločnosti NANOTEC s.r.o. za účelom 
zvyšovania jej konkurencieschopnosti 

        128 209,36 €  Trnavský kraj 

METAL NZ, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie 
spoločnosťou METAL NZ, s.r.o. 

          41 640,00 €  Nitriansky kraj 

Plynroz, a.s. Sobrance 
Zavedenie technológie na výrobu 
betónových tvárnic 

        128 815,80 €  Košický kraj 

Stanislav Vančo - VAK 

izolačné a dizajnové sklá 
Zavedenie inovatívnej technológie na rezanie 
skla 

        198 120,00 €  Nitriansky kraj 

Vojtech Ondrovič - 

HEVRON VO 
Tradične moderne – Inovácia mäsovýroby 
pre Vojtech Ondrovič – HEVRON VO 

          82 080,00 €  Trnavský kraj 

MENERT spol. s r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
MENERT spol. s r.o. prostredníctvom 
zavedenia inovatívnych technológií do 
výroby 

        199 900,00 €  Trnavský kraj 

Pavol Petro 
Obstaranie inovatívnej technológie do 
drevárskej výroby 

        199 990,00 €  Prešovský kraj 

Coolfood s.r.o. 
Inovácie technologického vybavenia s cieľom 
zvýšenia konkurencieschopnosti a kvality 
produkcie pekárne Coolfood s.r.o. 

          94 409,00 €  Banskobystrický kraj 

DRC, s.r.o. 
Zavedenie vyspelej technológie kyslíkového a 
plazmového tvarového rezania v spoločnosti 
DRC, s.r.o. 

          94 850,00 €  Prešovský kraj 

proALU s.r.o. 
Technológia na výrobu 3D dizajnových 
nábytkových výplní 

        134 101,10 €  Banskobystrický kraj 

FLOWART, s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti spoločnosti Flowart, s.r.o. 

        177 240,00 €  Nitriansky kraj 

MH kov s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
MH kov s. r. o. zavedením inovatívnej 
technológie v strojárskej výrobe 

          65 985,60 €  Trenčiansky kraj 

REVOL TT Consulting s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej technológie do 
spoločnosti REVOL TT Consulting, s.r.o. 

        176 391,60 €  Trnavský kraj 

BPP s.r.o. 
Zvýšenie efektívnosti a 
konkurencieschopnosti výroby v spoločnosti 
BPP s.r.o. 

        196 899,84 €  Banskobystrický kraj 

HB-LaserCut s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie na obrábanie 
plechov 

          57 540,00 €  Košický kraj 

EURO-VAT, spol. s r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
EURO-VAT, s.r.o. zavedením inovatívnej 
technológie 

          65 450,00 €  Nitriansky kraj 

KOMES FUT, s.r.o. 
Zavádzanie inovatívnych technológií na 
výrobu krmív pre zvieratá 

        153 629,00 €  Košický kraj 

MASAM, s.r.o. Inovácia výroby rezných nástrojov         199 999,80 €  Nitriansky kraj 

TECHKLIMA, s.r.o. 
Modernizácia a zvýšenie inovatívnosti 
výrobného procesu spoločnosti TECHKLIMA, 
s.r.o. 

        103 262,00 €  Trenčiansky kraj 

DYHA TIROLA s.r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
a zlepšenie kvality produktov v spoločnosti 
DYHA TIROLA, s.r.o. zavedením inovatívnej 
technológie 

        199 500,00 €  Košický kraj 

FERMAT - OPRAVY, s.r.o. 
Rozširujeme a inovujeme výrobu v 
strojárstve na východnom Slovensku vo 
FERMAT - OPRAVY, s.r.o. 

        198 870,00 €  Košický kraj 

GEODETICCA VISION, 

s.r.o. 3D AMON SERVER 
          89 600,00 €  Košický kraj 

STAVEBNINY plus, s.r.o. 
NEW Progres – Inovácia výrobného procesu 
pre spoločnosť STAVEBNINY plus, s.r.o. 

        188 748,00 €  Trnavský kraj 



 

ŽILMONT, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnych a vyspelých 
technológií v spoločnosti ŽILMONT, s.r.o. 

          77 227,50 €  Žilinský kraj 

AD control, s.r.o. 
Skúšobňa a opravná stolica funkčných celkov 
a jednotlivých súčiastok motorov 

        185 675,00 €  Banskobystrický kraj 

CNC Profihala, s. r. o. 
Inovatívnosť výrobného procesu v 
spoločnosti CNC Profihala, s.r.o. 

        199 999,80 €  Trenčiansky kraj 

MOPED-Slovakia, s.r.o. 
Podpora inovácií v spoločnosti MOPED-
Slovakia, s.r.o. 

          47 156,40 €  Nitriansky kraj 

SAFE TIME, spol. s r.o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku 
SAFE TIME, spol. s r.o. prostredníctvom 
zavedenia inovatívnych technológií do 
výroby 

          21 616,00 €  Banskobystrický kraj 

HASMA, s.r.o. 
Podpora inovácií a technologického transferu 
v podniku HASMA, s.r.o. 

        126 708,00 €  Košický kraj 

DEMA s.r.o. 
Dodávka CNC pracoviska rezania materiálov 
vodným lúčom 

        199 500,00 €  Banskobystrický kraj 

GALIJA COLOR s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
zavedením vyspelých technológií v 
kovovýrobe 

          68 657,40 €  Nitriansky kraj 

MARLET, spol. s r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
MARLET, spol. s r.o., nákupom a zavedením 
inovatívnych a vyspelých technológií 

        185 468,50 €  Žilinský kraj 

Euroklinik s.r.o. 
Podpora inovácií v spoločnosti Euroklinik 
s.r.o. 

        157 596,00 €  Trnavský kraj 

Pekáreň Delika, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Pekáreň Delika, s.r.o. nkápom inovatívnych 
technológií 

          57 794,40 €  Nitriansky kraj 

FAJP, s.r.o. 

Spoločnosť FAJP, s.r.o. chce inovatívnym 
spôsobom vyrábať chutné a kvalitné pečivo s 
dôrazom na znižovanie energetickej 
náročnosti prevádzky a ochranu životného 
prostredia 

        199 640,00 €  Žilinský kraj 

Ing. Ján Cibulka - GCM - 

KOM 
Zvýšenie inovačného potenciálu zavádzaním 
vyspelých technológií do výroby. 

        191 166,00 €  Nitriansky kraj 

KERAMIK STUDIO, spol. s 

r.o. 
Výmena komorovej pece na vypaľovanie 
tehál za pec tunelovú 

        103 637,00 €  Nitriansky kraj 

MARISS s.r.o. 
Zakúpenie novej inovatívnej galvanickej linky 
pre povrchovú úpravu kovov pre spoločnosť 
MARISS s.r.o. 

        199 430,00 €  Košický kraj 

Marušák, spol. s r.o. 

V spoločnosti Marušák, spol. s r.o. chceme 
vyrábať chutné a kvalitné cestoviny 
najmodernejšou vyspelou technológiou, s 
dôrazom na ochranu životného prostredia a 
rozširovanie radov zamestnancov 

        176 930,60 €  Prešovský kraj 

Michal Rajček - Fa Emont 
Inovácia výrobného procesu v pekárenskej 
výrobe 

        199 920,00 €  Trnavský kraj 

Niva Expo, spol. s r.o. 

Zvýšenie inovačných aktivít v spoločnosti 
Niva Expo, spol. s r.o. pomocou 
technologického zariadenia na výrobu 
dvierok 

        108 437,00 €  Banskobystrický kraj 

OZÓN Hanušovce, a.s. 
Transformácia odpadu na formu vhodnú pre 
ďalšie spracovanie 

        198 000,00 €  Prešovský kraj 

fierce s.r.o. 
Rozšírenie technologického parku 
spoločnosti fierce s.r.o. 

        197 295,00 €  Košický kraj 

Filter Technik Slovakia, s.r.o. 
Inovácia eko-friendly priemyselných 
technológií filtrácie - priemyselná výroba 
kvapalinových filtrov 

        199 163,00 €  Košický kraj 



 

JMP Plast, s.r.o. 
Nákup inovatívnych technológií do výroby v 
spoločnosti JMP Plast, s.r.o. 

        165 494,00 €  Košický kraj 

Ľudovít Piterka - AKLIMA 
Podpora výroby a doplnenie komplexnosti 
výrobného programu AKLIMA 

        150 000,00 €  Nitriansky kraj 

SENZOR, s.r.o. Nákup súradnicového meracieho prístroja           27 334,80 €  Košický kraj 

VODOHOSPODÁRSKE 

STAVBY a.s. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Vodohospodárske Stavby a.s 

        194 169,12 €  Nitriansky kraj 

LOMAN, s.r.o. 
LOMAN, s.r.o. - zvyšovanie 
konkurencieschopnosti spoločnosti 
investíciou do inovatívnych zariadení 

          86 334,00 €  Nitriansky kraj 

AZA Slovakia, s.r.o. 

Výroba a kontrola polotovarov a súčiastok, 
inovatívne špecializované nastavenia a 
celková finalizácia výroby priemyselných 
tlačiarenských technológií 

        184 800,00 €  Banskobystrický kraj 

ICT industrial construction 

technologies s. r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti ICT 
industrial construction technologies s. r. o. 
zavedením inovatívnej technológie 

        185 982,00 €  Trenčiansky kraj 

KASIMATIC, s.r.o. 
Nákup progresívnej inovatívnej technológie 
do firmy KASIMATIC Lučenec. 

        113 654,10 €  Banskobystrický kraj 

Pekáreň Judita Gulyásová 

s.r.o. 
Obstaranie inovatívnej pekárenskej 
technológie 

        198 837,80 €  Košický kraj 

Tandem plus crc, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnych a vyspelých 
technológií v spoločnosti Tandem plus crc, 
s.r.o. 

        199 080,00 €  Košický kraj 

ENERGOTRADING, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie 

        190 736,00 €  Prešovský kraj 

Gort, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Gort, s.r.o. prostredníctvom zriadenia 
pracoviska na priestorové ohýbanie. 

        198 226,00 €  Košický kraj 

METALTRIM, s. r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
METALTRIM, s.r.o. prostredníctvom 
zavedenia nových inovatívnych technológií 
do výroby a zamestnaním nových 
pracovných síl. 

        197 418,20 €  Žilinský kraj 

K & M INNOVATION, s. r. 

o. 

Zavedenie inovatívnych technológií a rast 
konkurencieschopnosti spoločnosti K & M 
INNOVATION, s.r.o. 

        108 250,00 €  Trenčiansky kraj 

B.M. Kávoviny, spol. s r.o. 
Obstaranie inovatívnych technológií na 
výrobu expandovaných produktov 
(burizónov) a balenie výrobkov. 

        103 824,84 €  Trnavský kraj 

GIRASOL, a.s. 
Výroba fytonanopeptidov pomocou 
ultrafiltrácie ako výživového doplnku. 

          92 851,20 €  Nitriansky kraj 

VERSACO s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie v spoločnosti 
VERSACO s.r.o. 

        176 814,00 €  Banskobystrický kraj 

ZEOCEM, a. s. Inovácia procesu drvenia zeolitu.         151 590,00 €  Prešovský kraj 

GPU, s.r.o. Levoča 
Zefektívnenie technológie galvanického 
pokovovania kovov a plastov 

          35 303,80 €  Prešovský kraj 

JANTAR - WOOD, s.r.o. 
Obstaranie inovatívneho technologického 
vybavenia pre piliarsku výrobu spoločnosti 
JANTAR - WOOD, s.r.o. 

        189 081,90 €  Banskobystrický kraj 

KOVOZBER, s. r. o. Stacionárne linky na spracovanie odpadu         176 550,00 €  Košický kraj 

SUPRATEK s.r.o. Inovatívne 5osé CNC centrum         149 520,00 €  Trnavský kraj 

EMP, s.r.o. Inovácia kovovýroby v spoločnosti EMP, s.r.o.         167 454,00 €  Žilinský kraj 

Miroslav Havrilčák - 

OBCHODNÁ ČINNOSŤ A 

SLUŽBY Inovatívna výroba plastových okien 

        137 900,00 €  Košický kraj 



 

Včelco s.r.o. 
Inovácia výrobných procesov modernými 
technológiami 

        109 999,20 €  Trnavský kraj 

ANRICO, s. r. o. Modernizácia stolárskej výroby         199 999,80 €  Trnavský kraj 

HAJ SK, s.r.o. Implementácia sériovej výroby         199 150,00 €  Žilinský kraj 

P M R, s.r.o. 
Rozšírenie výrobných operácii v spoločnosti 
PMR, s.r.o. obstaraním CNC 
Elektromechanickej ohýbačky plechu 

        175 836,00 €  Žilinský kraj 

Špeciálne cestné práce 

KOREKT spol.s.r.o. 

Zvýšenie inovačných aktivít a zvýšenie 
konkurecieschopnosti spoločnosti Špeciálne 
cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 

        182 340,00 €  Nitriansky kraj 

KANVOD, spol. s r.o. 
Nákup inovatívnych technológií - KANVOD, 
spol. s r. o. 

        196 194,00 €  Nitriansky kraj 

ESTE, spol. s r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
ESTE, spol. s r.o. prostredníctvom obstarania 
inovatívnych technológií 

        146 090,00 €  Banskobystrický kraj 

reklama BARTOŠ, s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
reklama BARTOŠ, s. r. o. zavedením 
inovatívnej tlačiarenskej technológie 

          88 507,80 €  Trenčiansky kraj 

Poľnohospodárske družstvo 
Zavedenie inovatívnej technológie – záruka 
zvýšenia efektívnosti výrobného procesu 

          64 830,00 €  Žilinský kraj 

FERMAT - J&F STROJE, 

s.r.o. 
Inovácie a zvýšenie technologickej vyspelosti 
spoločnosti FERMAT - J&F STROJE, s.r.o. 

        199 290,00 €  Košický kraj 

Alojz Kuchar 
Výroba nábytku inovatívnou technológiou vo 
firme Alojz Kuchar, Bytča 

        199 500,00 €  Žilinský kraj 

DIGITRA Net, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
DIGITRA Net s.r.o. prostredníctvom 
zavedenia inovatívnej technológie do výroby. 

        199 640,00 €  Banskobystrický kraj 

EUROFIMA, s.r.o. 
EUROFIMA 2015 - Zvýšenie efektívnosti 
výrobných procesov 

        121 982,04 €  Trenčiansky kraj 

FF Systembau, s. r. o. 
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti FF 
Systembau, s.r.o. 

        199 980,00 €  Banskobystrický kraj 

BMZ a.s. 
Inovácia technológie obrábania v spoločnosti 
BMZ a.s. 

        199 999,80 €  Košický kraj 

MECASYS s. r. o. 
Zvýšenie efektívnosti obrábania rotačných 
súčiastok v spoločnosti MECASYS s.r.o. 

        163 972,20 €  Žilinský kraj 

Roman Rückschloss - 

ZÁMOČNÍCTVO 

RÜCKSCHLOSS 
Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením 
inovatívnych technológií 

        194 634,00 €  Banskobystrický kraj 

Far- WOOD, s.r.o. 
Technologickými inováciami k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti a produktivity práce 

        199 999,80 €  Košický kraj 

ROLUS s. r. o. Inovácia výroby v spoločnosti ROLUS s. r. o.         180 035,17 €  Trenčiansky kraj 

Lukromtel, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Lukromtel, s.r.o. 

        129 232,60 €  Banskobystrický kraj 

Xepap, spol. s r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
zavedením inovatívnej a vyspelej technológie 

        158 900,00 €  Banskobystrický kraj 

GMD Metal, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a 
inovačného potenciálu firmy GMD Metal, 
s.r.o. 

        168 931,00 €  Žilinský kraj 

Strojbal s.r.o. 
Strojbal s.r.o. - Zavedením inovatívnej 
technológie k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti 

        140 260,40 €  Banskobystrický kraj 

LUMASEK s.r.o. 
Investície do zlepšenia technologického 
vybavenia spoločnosti LUMASEK s.r.o.. 

        180 600,00 €  Prešovský kraj 

Tribyt, s.r.o. 
Modernizácia výroby nábytku inovatívnou 
technológiou v spoločnosti Tribyt, s.r.o. 

        199 500,00 €  Žilinský kraj 



 

Wellberry, s.r.o. 
Moderné technológie na spracovanie ovocia 
do produktov zdravej výživy 

          64 365,55 €  Žilinský kraj 

M- HUNT s.r.o. Moderná výroba M- HUNT s.r.o.           88 159,63 €  Žilinský kraj 

Fytosal European 

Corporation, s.r.o. 

Zavedením potravinárskych technológií k 
vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti 
Fytosal European Corporation, s.r.o. 

        194 110,00 €  Žilinský kraj 

Michal Vaško – 

VYDAVATEĽSTVO 
Zakúpenie polygrafických zariadení šetriacich 
životné prostredie 

        197 938,00 €  Prešovský kraj 

PSS SVIDNÍK, a. s. 
Zvýšenie inovačných aktivít v PSS SVIDNÍK, a. 
s. 

        115 034,20 €  Prešovský kraj 

AGA priemyselný park s.r.o. 
Inovácia výrobného procesu spoločnosti AGA 
priemyselný park s.r.o. 

        199 999,80 €  Košický kraj 

BKV, spol. s r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku 
BKV, spol. s r.o. zavádzaním inovatívnej 
technológie do výroby 

        141 056,50 €  Trenčiansky kraj 

LACUT, s.r.o. 
Rozšírenie a modernizácia výroby v 
spoločnosti LACUT, s.r.o. 

        194 600,00 €  Prešovský kraj 

PREMETAL MON, s.r.o. 
Transfer inovatívnych technológií do 
výrobného procesu spoločnosti PREMETAL 
MON, s.r.o. 

        170 101,40 €  Prešovský kraj 

SALTRA, s.r.o. 
Inovačné technológie pre výrobu obuvi v 
spoločnosti SALTRA, s.r.o. 

        197 400,00 €  Prešovský kraj 

PKM HRIŇOVÁ s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie pre zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti PKM 
HRIŇOVÁ s.r.o. 

        199 475,50 €  Banskobystrický kraj 

TLAKSYSTÉM - 

KOMPAKT, s.r.o. Inovácia výroby tlakových nádob 
        146 853,00 €  Žilinský kraj 

LK-TEAM, s.r.o 
Zvýšenie inovačných aktivít spoločnosti LK-
TEAM, s.r.o. prostredníctvom nákupu 
inovatívnych technológií 

        192 871,00 €  Prešovský kraj 

MMG Produkt, s. r. o. 
Inovácia výroby spoločnosti MMG Produkt, s. 
r. o. 

        182 329,20 €  Trenčiansky kraj 

neoWeb s.r.o. Rozšírenie portfólia polygrafických služieb           85 125,81 €  Prešovský kraj 

UNIGROUP, v.o.s. 
Nákup inovatívnej technológie na výrobu 
stavebno – stolárskych výrobkov UNIGROUP, 
v.o.s. 

        199 999,80 €  Trnavský kraj 

BENY, s.r.o. 
Zvýšenie výrobných kapacít pomocou 
nového technologického vybavenia v 
spoločnosti BENY, s.r.o. 

        197 043,00 €  Banskobystrický kraj 

Ing. Ladislav Krumpál 

INTER-KAMEŇ 
I-TECH – inovácie technológií spracovania 
kameňa 

        122 962,80 €  Nitriansky kraj 

Ján Kubík JALUMA 

INTERIER 
Moderná výroba nábytku a výrobkov z dreva 
- Ján Kubík JALUMA INTERIER 

        199 606,40 €  Žilinský kraj 

DREVODOM ORAVA s.r.o. 
Zavedenie inovatívnej drevoobrábacej CNC 
technológie na výrobu stolárskych prvkov v 
spoločnosti DREVODOM ORAVA s.r.o. 

        149 520,00 €  Žilinský kraj 

Pavel Adamečko AD-zvár. 
Výroba minerálnych vôd v Šarišskom 
Štiavniku 

        191 933,00 €  Prešovský kraj 

Pekáreň Čingov Smižany, 

s.r.o. 

Zavádzanie inovatívnych technológií a 
zvýšenie konkurencieschopnosti - Pekáreň 
Čingov Smižany, s.r.o. 

        133 933,80 €  Košický kraj 

BD-FOAM, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti BD-FOAM, 
s.r.o. zavedením inovatívnej technológie na 
rezanie tvarových dielcov z PUR-peny 

        155 025,50 €  Žilinský kraj 

CASTILL, s.r.o. 
CASTILL, s.r.o. - Zavedením inovatívnej 
technológie k zvýšeniu 

        171 728,75 €  Trenčiansky kraj 



 

konkurencieschopnosti 

R.M.BAL - TICHELMANN, 

s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o. 

          58 800,00 €  Trnavský kraj 

E & G - EISEN - STAHL, s. 

r. o. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
E & G - EISEN - STAHL, s.r.o. zavedením 
inovatívnej technológie 

        199 150,00 €  Prešovský kraj 

SEZAMA s.r.o. Technologické inovácie výroby PET fliaš           35 103,00 €  Nitriansky kraj 

TECTUM NOVUM, a.s. 
Linka na výrobu lepených konštrukčných 
hranolov 

        144 060,00 €  Nitriansky kraj 

UPK, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
UPK, s.r.o. zavedením inovatívnych a 
vyspelých technológií. 

        152 087,60 €  Žilinský kraj 

DAMYS, s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti, rast 
pridanej hodnoty a tržieb pekárne DAMYS 

          65 028,00 €  Banskobystrický kraj 

Plast - Press s.r.o. 
Inovatívna výroba výrobkov z plastov v Plast - 
Press s.r.o. 

        171 456,60 €  Košický kraj 

STIKEN, s.r.o. 
Technologická inovácia polygrafickej výroby 
pre STIKEN, s.r.o. 

        144 900,00 €  Nitriansky kraj 

BAGPRESS, s.r.o. 
Obstaranie inovatívnej technológie na 
výrobu papierových sáčkov 

        199 860,00 €  Nitriansky kraj 

K R O N SK, s.r.o. 
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti K 
R O N SK, s.r.o. 

        199 800,00 €  Trnavský kraj 

DAH Biomasa, s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
DAH Biomasa, s. r. o. zavedením inovatívnej 
technológie 

        199 983,00 €  Prešovský kraj 

TRENAB, s. r. o. Modrená technológia výroby nábytku         114 804,00 €  Trenčiansky kraj 

VIPO a.s. 
Implementácia numericky riadených 
opracovacích systémov v strojárskej výrobe 
VIPO a.s. 

        199 222,17 €  Trenčiansky kraj 

ALFIP, s. r. o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
ALFIP, s. r. o. prostredníctvom osadenia 
inovatívnej štiepkovacej technológie 

        186 900,00 €  Nitriansky kraj 

L - TRADE, s.r.o. Obstaranie viacosového obrábacieho stroja         119 000,00 €  Žilinský kraj 

SIRO, s.r.o. Nákup CNC rezacieho stola do výroby.           93 940,00 €  Žilinský kraj 

VUP,a.s. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku 
inováciou a modernizáciou technologických 
procesov v rámci portfólia čistých chemikálií 

        194 522,00 €  Trenčiansky kraj 

MVM SK s.r.o 
Zavádzanie inovatívnych technológií v MVM 
SK s.r.o. 

        191 436,00 €  Trenčiansky kraj 

Fruit Distillery Cooperation 

s.r.o. 
Výroba prírodných destilátov značky 
MARSEN 

          74 530,20 €  Nitriansky kraj 

MONTA Žilina, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
MONTA Žilina, s.r.o. prostredníctvom 
inovácie segmentu strojárskej výroby 

        189 826,00 €  Žilinský kraj 

Slavomír Sládek 

VELOSPRINT S 
Nákup technológie na výrobu bicyklových 
kolies 

          36 000,00 €  Nitriansky kraj 

ELMONT NB, s.r.o. 
Investícia do finálnej fázy výroby v 
spoločnosti ELMONT NB, s.r.o. 

        123 368,00 €  Banskobystrický kraj 

Katarína Hrúzová - BAGETA 
Podpora zavádzania inovácií a 
technologických transferov: Katarína 
Hrúzová - BAGETA 

          62 334,00 €  Nitriansky kraj 

ABRA automatické brány, 

s.r.o. 
Modernizácia a ekologizácia povrchovej 
úpravy výrobkov 

        199 500,00 €  Košický kraj 

SILVERMAN, s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie pre 
spoločnosť SILVERMAN, s.r.o. 

        159 999,00 €  Trnavský kraj 



 

DREVOTIP, s.r.o. 
Nákup inovatívnej technológie na výrobu 
nábytku 

        118 230,00 €  Prešovský kraj 

PRIFOL, s. r. o. 
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti 
PRIFOL, s.r.o. 

          44 110,91 €  Košický kraj 

ACODING, s. r. o. 
Nákup flexografickej tlačiarenskej 
technológie 

        199 999,80 €  Prešovský kraj 

B 6 Slovakia s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
B6 Slovakia s.r.o. zavedením inovatívnej 
technológie 

        119 838,00 €  Banskobystrický kraj 

ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 
Zavedenie inovatívnych technológií pri 
výrobe priemyselného značenia 

          29 280,00 €  Trenčiansky kraj 

Vladimír Paracka - 

KAMEŇOVÝROBA 
Výrobná linka na formátovanie, frézovanie a 
leštenie žulových dosiek 

        195 768,00 €  Trenčiansky kraj 

KŘIŽÍK GBI, a.s. 
Modernizácia technologického zariadenia 
slúžiaceho pre obrábanie kovov sústružením 

        139 368,00 €  Prešovský kraj 

Poľnohospodárske družstvo 

Branisko v Širokom 
Modernizácia a zefektívnenie prevádzky 
pekárne 

        196 719,00 €  Prešovský kraj 

SK Equipment, s.r.o. 
Zavedenie progresívnej technológie 
obrábania v spoločnosti SK Equipment, s.r.o. 

        131 182,10 €  Košický kraj 

Agrorolstav s.r.o. 
Obstaranie inovatívnych technologii do 
stacionárnej betonárne 

          95 909,00 €  Nitriansky kraj 

MANIRA, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
MANIRA, s.r.o. zavádzaním nových 
inovatívnych technológií 

          13 340,92 €  Prešovský kraj 

VERGA s.r.o. 
Obstaranie technológie na spracovanie 
polymérnych látok pomocou vstrekovania 

        178 887,00 €  Trnavský kraj 

Automotive Group SK, s.r.o. 

Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti 
zavedením moderných technológií pre 
priemyselné strihanie a šitie. 

        161 254,80 €  Trnavský kraj 

Jozef Korba 
Zavedenie inovatívnej technológie na 
opracovanie dreva 

        156 807,00 €  Košický kraj 

BÍLIKOVÁ, s.r.o. 
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti 
Bíliková s.r.o. pri výrobe piva 

        132 000,00 €  Trnavský kraj 

Pivovarský dom 
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti 
Pivovarský dom, s.r.o. 

        198 240,00 €  Žilinský kraj 

QUERCUS, s.r.o. 

Zavedenie inovatívnej technológie 
teplovzdušného spracovania dreva pre 
zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
QUERCUS, s.r.o. 

        199 800,00 €  Banskobystrický kraj 

VALLOS, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy 
VALLOS s.r.o. 

          70 700,00 €  Žilinský kraj 

Mária Repaská 
Obstaranie inovatívnej technológie ako 
nástroja zlepšenej konkurencieschopnosti 

          28 980,00 €  Košický kraj 

FAUN spol. s r.o. 
Obstaranie inovatívnej technológie na 
zvýšenie kvality a sortimentu pekárenských 
produktov 

        126 011,40 €  Trnavský kraj 

Heliostech s.r.o. Inovovanie výroby v spoločnosti Heliostech         116 754,00 €  Nitriansky kraj 

Novosedlík, spol. s r.o. 
Inovácia výrobných procesov a výstupov 
firmy Novosedlík spol. s r. o. 

          35 750,00 €  Nitriansky kraj 

WIGOR - TREND, spol. s 

r.o. 
Nákup inovatívnej technológie na 
spracovanie stavebného odpadu 

        199 999,80 €  Banskobystrický kraj 

Jana Ďuríková - VITIS 
Zvýšenie konkurencieschopnosti vinárskej 
firmy nákupom inovatívnych technológií 

          86 453,50 €  Banskobystrický kraj 

Štefan Barninec NOVA 

PARKET 
Nákup inovatívnej technológie pre 
drevospracujúci priemysel – NOVA PARKET 

          58 986,00 €  Trenčiansky kraj 



 

INVITA, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
INVITA, s.r.o. obstaraním inovatívnej 
technológie 

        115 200,00 €  Košický kraj 

Wood Service Group, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnych technológií do 
výroby spoločnosti Wood Service Group, 
s.r.o. 

        197 940,00 €  Trenčiansky kraj 

PROFINEX, spol. s r.o. 
Nákup zariadení na výrobu atypických 
nábytkových dielcov 

        199 483,20 €  Prešovský kraj 

STATON, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
STATON, s.r.o. zavedením vyspelej 
technológie 

        174 510,00 €  Žilinský kraj 

TATRANSKÁ LIKÉRKA 

s.r.o. 
Obstaranie technologickej linky na proces 
macerácie 

        170 275,00 €  Prešovský kraj 

BK PARKET, s.r.o. 
Modernizácia výrobného procesu výroby 
drevených podláh a paluboviek inovatívnou 
technológiou 

          24 300,00 €  Trenčiansky kraj 

GOLDCRYSTAL s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Goldcrystal s.r.o. zavedením inovatívnej 
technológie na brúsenie skla 

        198 210,00 €  Trenčiansky kraj 

UNICOL s.r.o. Laboratórna linka na vývoj koncentrátov         104 379,17 €  Prešovský kraj 

HI - TECH ELEKTRO s.r.o. Nákup nových strojov a zariadení do dielne         153 150,60 €  Trnavský kraj 

Kurzor s.r.o. 

Zavedenie vyspelej inovatívnej technológie 
ako prostriedok zvýšenia 
konkurencieschopnosti spoločnosti Kurzor s. 
r. o. 

        199 999,80 €  Trnavský kraj 

MiTaF, s.r.o. Inovácia výroby spoločnosti MiTaF, s.r.o.         194 522,00 €  Trenčiansky kraj 

DIN - TECHNIK spol. s r.o. Napredujme s inováciami!         193 999,80 €  Trnavský kraj 

DL INTERIER, s.r.o. 
Zavádzanie inovatívnych technológií na 
výrobu nábytku v spoločnosti DL INTERIER 

        197 469,30 €  Banskobystrický kraj 

Cover 3S spoločnosť s 

ručením obmedzeným 
Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s 
ručením obmedzeným 

        156 483,50 €  Nitriansky kraj 

DoMo-GLASS s.r.o. 
Modernizácia výrobného procesu 
spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o. 

          89 590,34 €  Banskobystrický kraj 

Slesalko s. r. o. 
Inovácia technológie na spracovanie 
hliníkového šrotu na hliníkové bločky 

        199 999,80 €  Košický kraj 

OKNOTYP, s.r.o. 

Obstaranie inovatívnej technológie v oblasti 
stolárskej výroby s dôrazom na rast 
konkurencieschopnosti a podporu 
zamestnanosti mladých ľudí v podniku 
OKNOTYP, s.r.o. 

        113 772,40 €  Žilinský kraj 

METAL STEEL FORMING 

s.r.o. 

Zavedenie inovatívnej technológie na 
kovotvárnenie za účelom zvýšenia 
konkurencieschopnosti firmy. 

        177 277,80 €  Žilinský kraj 

VEKAM, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
VEKAM, s.r.o. zavedením inovatívnej a 
vyspelej technológie v kamenárstve. 

        168 448,70 €  Žilinský kraj 

FIN PROGRES, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnych technológií v 
spoločnosti FIN PROGRES, s.r.o. 

        199 500,00 €  Trenčiansky kraj 

SILVERGAS s. r. o. 
Zavádzanie inovatívnych a vyspelých 
technológií - zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti SILVERGAS s. r. o. 

        192 803,10 €  Prešovský kraj 

ELBH - Slovakia, spol. s r.o. 
Modernizácia a inovácia výroby v spoločnosti 
ELBH - Slovakia, spol. s r.o. 

        119 367,77 €  Žilinský kraj 

Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy 
Mäsovýroba Prenčov, s.r.o. nákupom 
inovatívnej technológie 

        179 827,90 €  Banskobystrický kraj 



 

Heat Up s.r.o. 
Zavedenie novej inovatívnej technológie na 
zhutňovanie biomasy 

        196 000,00 €  Banskobystrický kraj 

ARTCO, s.r.o. 
Zavedenie inovatívnych technológií na 
výrobu strešnej krytiny, strešných a 
klampiarskych prvkov 

        193 013,10 €  Žilinský kraj 

S & S Kovovýroba s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
S & S Kovovýroba s.r.o. zavedením 
inovatívnych a vyspelých technológií 

        198 528,00 €  Nitriansky kraj 

ZGH, s.r.o. 
Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti 
ZGH Myjava 

        102 135,00 €  Trenčiansky kraj 

Forvin, s.r.o. 
Zavádzanie inovatívnych a vyspelých 
technológií pri výrobe zimných záhrad z 
dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti 

        199 835,55 €  Banskobystrický kraj 

FEDAN s.r.o. 
Inovácia a zvýšenie objemu produkcie v 
spoločnosti FEDAN s.r.o. 

        199 990,00 €  Prešovský kraj 

INGEMA s.r.o. 
Modernizácia výroby inovatívnymi 
technológiami 

        115 320,00 €  Košický kraj 

Jozef Macho - ZAMA 

INTERIÉR 
Inovatívne technológie pre výrobu nábytku 
vo firme Jozef Macho-ZAMA INTERIÉR 

        194 522,00 €  Trnavský kraj 

ZIPP SKALICA, spol.s r.o. 

Zvýšenie efektívnosti a inovatívnej úrovne 
výrobného procesu v ZIPP SKALICA spol. s r. 
o. nákupom dávkovacej stanice a riadiaceho 
systému 

          39 612,00 €  Trnavský kraj 

Martin Bicko 
Zavedenie inovatívnej technológie - 
obstaranie uhlovej píly 

          66 500,00 €  Prešovský kraj 

N.A.P., s.r.o. 
Inovácia v záujme zvýšenia kvality zavedením 
inovatívnej technológie v N.A.P., s. r. o. 

          60 438,00 €  Nitriansky kraj 

GA Drilling, a.s. 
Podpora zavádzania inovácií v priemysle a 
zníženie energetickej náročnosti výroby v 
podniku Geothermal Anywhere, a.s. 

        199 905,00 €  Trnavský kraj 

GM plus, s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
GM plus, s.r.o. 

        197 829,00 €  Banskobystrický kraj 

iXo s.r.o. 
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
obstaraním inovatívnej linky na 
kompletizáciu tonerov 

        195 566,00 €  Košický kraj 

 

 

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

Zmluvne viazaných projektov bude zverejnený po podpise zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi. 


