Spoločnosť KARLOFF, s.r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom
hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Prijímateľ
Názov:
KARLOFF, s.r.o.
Sídlo:
M.R.Štefánika 18, 919 43 Cífer
IČO:
36 247 367
Kód projektu /ITMS/: 25110120517
Názov a opis:

KARLOFF, s.r.o. – účasť na medzinárodných výstavách

Cieľom pomoci bola podpora zameraná na rozvoj medzinárodnej spolupráce.
Miesto realizácie projektu: M.R.Štefánika 18, Cífer
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení: Slovenská inovačná
a energetická agentúra
Internetové stránky prijímateľa a riadiaceho orgánu:
http://www.karloff.sk/
http://www.siea.sk
http://www.mhsr.sk
Kód výzvy:
Operačný program:
Spolufinancovaný fondom:
Prioritná os:
Opatrenie:
Podopatrenie:

KaHR – 113DM - 1201
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Európsky fond regionálneho rozvoja
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch,
výstavách, obchodných misiách

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z 07/2014 K 08/2015
Schválená výška celkových oprávnených výdavkov na základe záverečnej ŽoP: 72 182,87 EUR
Výška poskytnutého príspevku:

28 873,16 EUR

Spoločnosť KARLOFF, s.r.o. na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na základe splnomocnenia, Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č.: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C535.
Prijímateľ:
Názov:
Sídlo:

KARLOFF, s.r.o.
Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok

IČO:
Kód projektu:

36247367
313012C535

Názov projektu:

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

Výška finančného príspevku:

maximálna výška NFP 917 400,00 EUR

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KARLOFF, s.r.o..
Miesto realizácie projektu:

Kežmarok

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenská
inovačná a energetická agentúra
Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Operačný program:

Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita:

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie
a vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím,
najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb,
prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií,
aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí,
zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej
špecializácie za podpory technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v
základných podporných technológiách, a šírenia technológií na
všeobecný účel

Špecifický cieľ:

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v
priemysle a službách

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk.

