
 

Názov projektu:        

ROZŠÍRENIE KAPACITY EXISTUJÚCEHO PODNIKU OBSTARANÍM STROJA PRE ZVÝŠENIE 

SPRACOVATEĽSKEJ A VÝROBNEJ KAPACITY A KVALITY PRODUKCIE SPOLOČNOSTI 

AXXENCE SLOVAKIA S.R.O. - ZAVEDENIE INOVATÍVNEJ TECHNOLÓGIE DO PROCESU 

VÝROBY PRÍRODNÝCH ARÓM 

Priradenie projektu k programovej štruktúre 

Názov programu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Číslo opatrenia:  4 

Názov opatrenia: Investície do hmotného majetku – časť B: Investície do spracovania, uvádzania na trh, 

vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby 

Podopatrenie: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov 

Oblasť: 7.A Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie a uvádzanie na trh neuvedené v 

predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a 

sadív a pod. 

Fokusová oblasť 

prioritná: 

3A – Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej   

integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, 

pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a 

v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a 

medziodvetvových organizácií. 

Fokusová oblasť 

sekundárna: 

6A - Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania 

pracovných miest 

Číslo výzvy : 8/PRV/2015  

Kód projektu:              042PO080051  

Časový predpoklad  

realizácie projektu: 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu    27.2.2018 

Predpokladané ukončenie realizácie projektu 30.6.2019 

Hlavný cieľ :                 

 

Cieľom projektu je rozšírenie kapacity existujúceho podniku a zvýšenie kvality 

produkcie zavedením inovatívnej technológie - kúpou krátkocestnej odparky 

s rektifikáciou – do procesu výroby prírodných aróm. Realizáciou projektu sa zjednoduší 

a zefektívni proces a produktivita výroby, zníži sa časová a energetická náročnosť 

výroby, zvýši sa objem vyrábanej produkcie (výroba nových slovenských výrobkov) 

a kvalita výrobkov slovenského pôvodu s vyššou pridanou hodnotou. Žiadateľ sa 

zaväzuje podporiť zamestnanosť a vzdelávanie študentov prostredníctvom praxe a stáží. 

Predmet projektu: Činnosti na dosiahnutie cieľa projektu: 

• obstaranie inovatívnej technológie – kúpa krátkocestnej odparky s rektifikáciou 

• zavedenie inovatívnej technológie do procesu výroby žiadateľa 

Prijímateľ: Axxence Slovakia s.r.o. 

Výška NFP: 85905,00 € 

 

Miesto realizácie projektu 

VÚC (kraj) Okres Obec (ulica) Katastrálne územie Parcelné čísla 

Prešovský Stará Ľubovňa Plavnica Plavnica KN-C1199/2 

KN-1177/23 

Umiestnenie zmluvy o NFP: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2634537&l=sk 

Užitočné linky:  

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD): 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development  

Program rozvoja vidieka: http://www.apa.sk/projektove-podpory 

 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2634537&l=sk
http://www.apa.sk/projektove-podpory

