
TRATOKI (Transregional Toolkit for Micro Enterprises)

ŠTART V SPRIEVODE – Intenzívna príprava a komplexný poradenský servis na začiatku podnikania

II. etapa výstavby podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi

PROJEKT EQUALANDIA – Regionálna iniciatíva pre rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce

Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do regiónu košického kraja (PROFIK)

EURÓPA V NÁS - Zvýšenie predpokladov uchádzačov o zamestnanie pre integráciu na trhu práce

Mikropôžičkový program

Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši: Kraj GALMUSU - sieť značených peších, cykloturistických a lyžiarskych turistických trás

JeTIS - Jednotný turistický informačný systém strediska cestovného ruchu Mlynky - Dedinky

Vzdelávanie a príprava pre trh práce

Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v obci Poráč - Prístavba a rekonštrukcia kultúrneho domu

Program poradenstva a vzdelávania pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie

Reintegrácia žien do pracovného procesu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves

„e-WOW“ (e-Work Opportunity For Women)

E-development agent (EDA)

Komplexný vzdelávaco-poradenský program pre nezamestnaných – CEPAC

Motivačný a vzdelávací program pre mladých nezamestnaných z regiónu Stredného Spiša na riešenie vlastnej nezamestnanosti

Rekonštrukcia podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi

Nové kamenárske technológie - nové pracovné miesta, noví odberatelia, vyššia produktivita a efektívnosť výroby

IPA - Iniciačný program aktivít v oblasti cestovného ruchu pre obec Poráč a okolie

Priemyselný park v Spišskej Novej Vsi

Program TRANSFORM - posilnenie poradenských služieb pre malých a stredných podnikateľov na Slovensku

Program implementácie systémov riadenia kvality – KVALITA

Projekt AWAKE na podporu podnikania žien

Podpora podnikania v regióne Spiša

Pre - feasibility study mikroregiónu Spišské Podhradie

Rozvojová stratégia turistického potenciálu stredného Spiša

Rozvoj ľudských zdrojov - tréningové programy v regióne Stredný Spiš
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BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

ZOZNAM schválených 
a implementovaných
PROJEKTOV 
za obdobie 2002 až 2006



Rok 2006
Názov projektu TRATOKI (Transregional Toolkit for Micro Enterprises)

Koordinátor Investitionsbank Berlin, Nemecko

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. – spolupracujúci partner

Partneri 9 partnerov, vedúcim partnerom projektu bol Investitionsbank Berlin (IBB)

Obdobie realizácie január 2004 - december 2006

Financovanie ERDF, partneri projektu

Rozpočet 150 000 EUR z toho: 112 500 (75%) ERDF + 37 500 kofinancovanie

Cieľ Vzájomná výmena, využívanie a spoločný vývoj moderných finančných nástrojov, ako aj všeobec-

ne podporných opatrení pre cieľovú skupinu.

Cieľová skupina malí a strední podnikatelia 

Výsledky Ucelená sada nástrojov na podporu MSP pre praktických realizátorov regionálneho rozvoja, 

ktorí prijímajú rozhodnutia alebo sa priamo podieľajú na tvorbe jednotlivých podporných 

opatrení či programov vo forme brožúry „TRATOKI Toolkit Support and Finance for Small 

Enterprises“.

Vytvorenie siete podnikateľských inkubátorov na území Východného Slovenska (6 podni-

kateľských inkubátorov - Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Moldava nad 

Bodvou).

Vytvorenie marketingovej koncepcie siete a vytvorenie spoločnej webstránky www.siet-inku-

batorov.sk.

Názov projektu ŠTART V SPRIEVODE – 

Intenzívna príprava a komplexný poradenský servis na začiatku podnikania

Koordinátor BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. bolo realizátorom tohto projektu. Projekt bol získaný na základe 

výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci Sektorového operačného programu 

Ľudské zdroje, opatrenia 1.3 – Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom 

zlepšiť ich možnosti na trhu práce.

Spolupráca ÚPSVaR Spišská Nová Ves

Obdobie realizácie január 2005 - december 2006

Financovanie ESF (SOP ĽZ), BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Rozpočet 3 047,70 tis. Sk z toho: 2 895,3 tis. Sk ESF a štátny rozpočet + 152,4 tis. Sk vlastné zdroje

Cieľ Cieľom projektu bolo poskytnúť prípravu pre ľudí s potenciálom samozamestnania, za účelom 

stimulovať podnikanie a vytváranie nových pracovných miest. Zámerom projektu bolo motivovať 

účastníkov k riešeniu vlastnej nezamestnanosti formou samozamestnania (založenia vlastného 

podniku), poskytnúť dostatok informácií a konzultačné služby pre spracovanie vlastného pod-

nikateľského plánu, poskytnúť komplexné poradensko-konzultačné služby súvisiace so začatím 

samostatnej zárobkovej činnosti.

Cieľová skupina nezamestnaní 
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Rok 2006
Výsledky Počas 24 mesiacov prebehli 4 vzdelávacie cykly s celkovým počtom účastníkov 62, z nich 44 pod-

niká, 7 sa zamestnalo, 3 účastníci boli vyradení z evidencie úradu práce z iných dôvodov a 8 účast-

níkov ostalo v evidencii úradu práce. Celková úspešnosť projektu dosiahla 82,3%. 

Účastníkom počas trvania projektu bolo poskytnutých 569 hodín poradenstva a konzultácií.

Názov projektu Podpora podnikateľskej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji: 

II. etapa výstavby PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA v Spišskej Novej Vsi

Koordinátor Mesto Spišská Nová Ves

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. – spolupracujúci partner, spracovateľ žiadosti

Partneri Košický samosprávny kraj

Obdobie realizácie 2005 – 2007

Financovanie Ministerstvo hospodárstva SR, výzva v rámci SOP Priemysel a služby, opatrenie 1.2 Podpora bu-

dovania a rekonštrukcie infraštruktúry, Aktivita – Inkubátor

Rozpočet 28 365 tis. Sk z toho: 26 947 tis. Sk ERDF a štátny rozpočet + 1 418 tis. Sk spolufinancovanie

Cieľ Podpora sociálno-ekonomického rozvoja mesta a okresu Spišská Nová Ves

Podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít 

Vznik nových podnikateľských subjektov a podpora nových pracovných miest

Cieľová skupina malí začínajúci podnikatelia

Výsledky Vybudovanie nového samostatného inkubátora s partnerským využitím existujúceho inkubátora, 

rozšírenie kapacitných možností inkubátora.

Názov projektu PROJEKT EQUALANDIA – 

Regionálna iniciatíva pre rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce

Koordinátor BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. – žiadateľ, spracovateľ projektu, koordinácia a riadenie projektu

Obdobie realizácie september 2006 – november 2007

Financovanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výzva v rámci SOP Ľudské zdroje, opatrenie 2.2 Od-

stránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného 

a rodinného života.

Rozpočet 2 282,7 tis. Sk z toho: 2 168,6 tis. Sk ESF a štátny rozpočet + 114,1 tis. Sk kofinancovanie

Cieľ Otvorenie témy rodovej rovnosti na regionálnej úrovni a posilnenie potenciálu zamestnaných 

a nezamestnaných žien rozvíjať svoje pracovné uplatnenie a postavenie.

Riešenie problému zastúpenia žien na vedúcich pozíciách a prístupu na trh práce z dôvodu potre-

by zosúladenia rodinných a pracovných povinností.

Cieľová skupina zamestnané a nezamestnané ženy
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Rok 2006
Výsledky Projekt sa začal realizovať v roku 2006, výsledky budú známe v roku 2007.

Vzdelávanie nezamestnaných žien, zamerané na prípravu na podnikanie: 

I. skupina február – marec 2007 16 účastníčok

II. skupina máj – jún 2007

 

Vzdelávanie zamestnaných žien, zamerané na získanie manažérskych 

a komunikačných schopností:

I. skupina marec, apríl 2007 15 účastníčok

II. skupina marec, apríl 2007 14 účastníčok

III. skupina máj, jún 2007

IV. skupina jún 2007

Názov projektu Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií 

do regiónu Košického kraja (PROFIK)

Koordinátor Košický samosprávny kraj

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. člen rozvojového partnerstva

Partneri Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Regionálne poradenské a informačné centrum Košice

Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov

Obdobie realizácie marec 2005 - máj 2007

Financovanie Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Rozpočet 182,5 tis. Sk (pre BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.)

4 135 tis. Sk celkový rozpočet projektu

3 928 tis. Sk (program EQUAL)

207 tis. Sk vlastné zdroje 

Cieľ Cieľom projektu je zlepšiť dynamiku ekonomického rozvoja Košického regiónu, prostredníctvom 

posilnenia profesionálnych ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej politiky.

Cieľová skupina odborní pracovníci podnikateľských centier, regionálnych rozvojových agentúr, poradenských 

inštitúcií

Výsledky Analýza investičného a marketingového prostredia v regióne KSK 

Pilotný vzdelávací program pre skupinu odborníkov 

Nové formy organizácie práce v oblasti investičného rozvoja regiónu 

Teritoriálna marketingová stratégia

Názov projektu EURÓPA V NÁS - Zvýšenie predpokladov uchádzačov o zamestnanie 

pre integráciu na trhu práce

Koordinátor BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.- žiadateľ, spracovateľ projektu, koordinácia a riadenie projektu
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Rok 2006
Partneri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

Obdobie realizácie september 2006 – november 2007

Financovanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výzva v rámci SOP Ľudské zdroje, opatrenie 1.3. Roz-

voj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce

Rozpočet 2 559,7 tis. Sk z toho: 2 431,715 tis. Sk ESF a štátny rozpočet + 127,985 tis. Sk kofinancovanie

Cieľ Hlavný cieľ projektu je zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie a uľahčiť ich integráciu na 

trhu práce prostredníctvom kombinovaného vzdelávaco-poradenského programu, zameraného na 

komplexný kompetenčný rozvoj uchádzačov v súlade s požiadavkami súčasného trhu práce.

Cieľová skupina Projekt je prípravou uchádzačov o zamestnanie do 45 rokov veku, evidovaných na ÚPSVaR v Spiš-

skej Novej Vsi.

Výsledky Projekt prebieha od septembra 2006, doteraz sa uskutočnilo nasledovné:

Vzdelávanie v oblasti práce s PC a anglický jazyk v prvých dvoch skupinách účastníkov:

I. skupina október 2006 – marec 2007 9 účastníkov

II. skupina november 2006 – marec 2007 10 účastníkov

III. skupina február 2007 – júl 2007 (plánuje sa) 10 účastníkov

IV. skupina marec 2007 – júl 2007 (plánuje sa) 14 účastníkov

Názov projektu Mikropôžičkový program

Koordinátor BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. vystupuje ako manažér mikropôžičkového programu, ktorý posky-

tuje pôžičky na základe zmluvy s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

O pridelení mikropôžičky rozhoduje mikropôžičkový výbor.

Partneri Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Bratislava, Mesto Spišská Nová Ves, 

Unibanka, a.s., Spišská Nová Ves

Obdobie realizácie Projekt sa realizuje priebežne od roku 1999 po súčasnosť a jeho udržateľnosť je zabezpečená revol-

vingovým charakterom fondu aj do ďalšieho obdobia.

Financovanie PHARE, štátny rozpočet

Cieľ Cieľom programu je podpora malého podnikania na Slovensku a sprístupnenie kapitálu malým 

a začínajúcim podnikateľom. V rámci programu sa poskytujú mikropôžičky v sume od 50 tis. Sk 

do 1,5 mil. Sk pri výhodnej úrokovej miere a dobe splatnosti 4 roky predovšetkým malým podni-

kateľom, ktorí nemajú viac ako 50 zamestnancov.

Cieľová skupina Pôžičky sa poskytujú podnikateľom z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava.

Výsledky V období 1999 až 2006 bolo schválených 85 žiadostí v sume 36 mil. Sk
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Rok 2005
Názov projektu Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši: Kraj GALMUSU – 

sieť značených peších, cykloturistických a lyžiarskych turistických trás

Koordinátor občianske združenie Rozvoj Spiš, Spišská Nová Ves

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o - spracovateľ projektu, podiel na implementácii projektu ako člen 

projektového tímu

Partneri obce Matejovce n. Hornádom, Poráč, Olcnava, Slovinky; mestá Krompachy a Spišské Vlachy 

Obdobie realizácie november 2005 – december 2006

Financovanie Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (TDGS), komponent 2

Rozpočet 21 911 EUR z toho: 16 493 EUR PHARE + 5 498 EUR vlastné zdroje

Cieľ Cieľom projektu bolo kultúrnou a príťažlivou formou širšie sprístupnenie a prezentácia oblasti 

Galmus pre účely aktívneho cestovného ruchu s orientáciou na domácich a zahraničných návštev-

níkov, vyhľadávajúcich primárne či doplnkovo rekreačné pobyty v prírode.

Cieľová skupina domáci a zahraniční turisti

Výsledky Vytvorenie systému značených turistických trás v oblasti Galmus (pešie turistické chodníky, cyk-

loturistické trasy, trasy pre lyžiarsku turistiku)

Vytvorenie informačného a priestorového orientačného systému v oblasti Galmus 

Marketing a propagácia turistickej oblasti Galmus

Názov projektu JeTIS - Jednotný turistický informačný systém 

strediska cestovného ruchu Mlynky - Dedinky

Koordinátor Združenie Slovenský raj - Juh, Palcmanská Maša, Mlynky

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o - spracovateľ projektu

Partneri obce Mlynky, Dedinky

Obdobie realizácie november 2005 – september 2006

Financovanie Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (TDGS), komponent 2

Rozpočet 17 210 EUR z toho: 12 907 EUR PHARE + 4 303 EUR kofiancovanie

Cieľ Hlavným cieľom projektu bolo podporiť rozvoj cestovného ruchu v strediskách Mlynky a Dedin-

ky zavedením jednotného turistického informačného systému, ktorý moderným spôsobom nave-

die a sprístupní všetky atraktívne prvky turistického mikroregiónu a poskytne dôležité turistické 

informácie.

Cieľová skupina domáci a zahraniční turisti

Výsledky Moderný komplexný informačno – orientačný systém v obci Mlynky a Dedinky 

Spoločný marketing a propagácia turistickej oblasti Mlynky - Dedinky
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Rok 2005
Názov projektu Vzdelávanie a príprava pre trh práce

Koordinátor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves

Úloha v projekte Dodávateľ služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce. BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. bolo vybraté 

do programu na základe úspešnej ponuky v rámci vyhláseného verejného obstarávania a na zákla-

de priameho oslovenia zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi.

Obdobie realizácie rok 2005

Financovanie ESF

Rozpočet 171 tis. Sk

Cieľ Komplexná príprava nezamestnaných na začatie podnikania a založenie vlastnej firmy

Cieľová skupina nezamestnaní

Výsledky Realizácia 3 dvojtýždňových vzdelávacích programov „Čo má vedieť začínajúci podnikateľ“ a 1 

trojdňového vzdelávacieho programu „Minimum podnikateľa“. Celkový počet účastníkov 58.

Názov projektu Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v obci Poráč - 

Prístavba a rekonštrukcia kultúrneho domu

Koordinátor obec Poráč

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. - spracovateľ projektu

Obdobie realizácie 2005 – 2006

Financovanie Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.1 – Budovanie a rozvoj občianskej in-

fraštruktúry

Rozpočet 4 185 tis. Sk z toho: 3 975 tis. Sk ERDF a štátny rozpočet + 210 tis. Sk vlastné zdroje

Názov projektu Program poradenstva a vzdelávania pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie

Koordinátor Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava 

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. – realizátor projektu na regionálnej úrovni

Obdobie realizácie 2002 – 2005

Financovanie štátny rozpočet 

Cieľ Pripraviť vybrané skupiny na založenie vlastnej firmy prostredníctvom poradenstva a vzdelávania 

Získať informácie z oblasti podnikania a tiež skúsenosti pri práci s počítačom.

Cieľová skupina vybrané skupiny (zamestnaní a nezamestnaní záujemcovia o podnikanie)

Výsledky Poskytnutie poradenstva vybraným skupinám

Realizácia školení, zameraných na prípravu na podnikanie

Realizácia školení, zameraných na prácu s výpočtovou technikou
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Rok 2004
Názov projektu Reintegrácia žien do pracovného procesu

Koordinátor Spišská regionálna rozvojová agentúra, Spišská Nová Ves

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. bolo do projektu zapojené ako partner, zodpovedný za realizáciu 

vzdelávacích aktivít.

Obdobie realizácie máj 2004 – apríl 2005

Financovanie Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov, Flexibilita trhu práce

Rozpočet 50 790 EUR (PHARE)

Cieľ Cieľom bolo posilnenie zamestnateľnosti žien vracajúcich sa na trh práce prostredníctvom získa-

nia kľúčových jazykových znalostí z anglického jazyka a základných zručností v oblasti informač-

ných a komunikačných technológií.

Cieľová skupina nezamestnané ženy

Výsledky Dve skupiny žien absolvovali kurzy zamerané na jazykovú prípravu „Angličtina pre začiatoční-

kov“ v rozsahu 160 h a kurzy zamerané na počítačovú zručnosť „Práca na počítači v prostredí 

WINDOWS“ v rozsahu 160 h. Projekt obsahoval organizáciu burzy práce v decembri 2004 a mar-

ci 2005 v spolupráci a ÚPSVaR Spišská Nová Ves. Projekt ukončilo 24 žien.

Názov projektu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves

Koordinátor Mesto Spišská Nová Ves

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. spracovateľ časti projektu

Partneri Spišská regionálna rozvojová agentúra 

Obdobie realizácie júl 2004 – február 2005

Financovanie Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja

Rozpočet 12 500 EUR (PHARE)

Cieľ Cieľom projektu bolo vypracovanie základného strednodobého programovacieho dokumentu 

na lokálnej úrovni, ktorý bude východiskovým materiálom pri komplexnom riešení problémov 

mesta, týkajúcich sa najmä nezamestnanosti, infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, podpory 

podnikateľského prostredia a ďalších oblastí.

Cieľová skupina občania mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, vedenie mesta

Výsledky Prieskum podnikateľského prostredia v meste Spišská Nová Ves

Vypracovanie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta na roky 2004 – 2006, 2007 

– 2013

1
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Rok 2004
Názov projektu „e-WOW“ (e-Work Opportunity For Women)

Koordinátor The Association of Entrepreneurship Promotion, Rzeszow, Poľsko

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. partner v projekte

Partneri Western Greece Development Centre, Patras, Grécko

E-service, Rzeszow, Poľsko

Colin Dunn Management Consultancy, Hednesford, Veľká Británia

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., Spišská Nová Ves, Slovensko

Obdobie realizácie január 2003 - apríl 2004

Financovanie Program Leonardo da Vinci

Rozpočet 50 000 EUR z toho: 37 500 EUR program Leonardo da Vinci + 12 500 EUR vlastné zdroje

Cieľ Vývoj a realizácia vzdelávania zameraná na možnosti zamestnania sa žien formou e-work (práca 

z domu)

Zlepšenie profesionálnych skúseností a zručností nezamestnaných žien 

Zlepšenie počítačových zručností a jazykových znalostí, ktoré sú základom pre efektívnu komu-

nikáciou on-line  

Zvýšenie šancí znevýhodnených skupín žien na prispôsobenie sa novým podmienkam a príleži-

tostiam na trhu práce

Inovatívna príprava žien na založenie podnikania, resp. zamestnania sa formou e-work

Vyrovnávanie príležitostí na trhu práce pre znevýhodnené skupiny žien

Využívanie nových informačných technológií v praxi

Cieľová skupina nezamestnané ženy po materskej dovolenke; nezamestnané, ktoré sa starajú o postihnuté dieťa 

alebo sú sami postihnuté

Výsledky   Aktivity, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu:

–  prieskum medzi nezamestnanými ženami, zameraný na zistenie počítačovej gramotnosti žien 

a ich skúseností s e-prácou;

–  prieskum medzi ženami podnikateľkami, zaoberajúci sa zistením využívania e-práce a vytvára-

nia podmienok na e-prácu v ich podnikateľskej činnosti;

–  vzdelávanie žien v oblasti založenia vlastnej firmy (v rozsahu 3 x 80 h);

–  vzdelávanie žien v oblasti získavania počítačových zručností a schopností (v rozsahu 2 x 160 h);

–  vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníčky vzdelávacích programov.

  Projektu sa zúčastnilo 50 žien.

3
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Rok 2004
Názov projektu E-development agent (EDA)

Koordinátor Comune di Valenzano, Taliansko

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. v projekte malo za úlohu poskytovanie tútorských služieb a zabezpe-

čovanie komunikácie medzi vysielajúcimi organizáciami a organizáciami poskytujúcimi priestor 

pre získavanie skúseností na slovenskej strane.

Obdobie realizácie jún 2004 – november 2004

Financovanie Leonardo da Vinci 

Cieľ Cieľom projektu bolo poskytnutie profesionálnych zručností a skúseností v oblasti územného plá-

novania, miestneho rozvoja a podpory podnikania študentom, absolvujúcim medzinárodnú stáž. 

Cieľová skupina študenti

Výsledky Stáž troch účastníkov projektu z Talianska v troch organizáciách na Slovensku, konkrétne v Spiš-

skej Novej Vsi. Projekt sa realizoval v rámci programu Leonardo da Vinci II. - Mobilita v priebehu 

roku 2004.

Názov projektu Komplexný vzdelávaco-poradenský program pre nezamestnaných – CEPAC

Koordinátor Združenie CEPAC Slovensko Považská Bystrica.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. partner v projekte a realizátor komplexného programu v okresoch 

Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

Partneri NÚP – OÚP Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča

Obdobie realizácie 1996 – 2004

Financovanie PHARE, štátny rozpočet, Národný úrad práce Bratislava, CEPAC Soissons Francúzsko

Rozpočet 300 tis. Sk/1 vzdelávací cyklus

Cieľ Cieľom projektu bolo pripraviť nezamestnaných na založenie vlastnej firmy formou vzdelávania 

a poradenstva. Vzdelávací proces v programe trval 400 hodín, v rámci ktorého absolventi získa-

vali potrebné vedomosti a informácie pre vedenie malej firmy z rôznych oblastí ako je marketing, 

dane, účtovníctvo, manažment, finančné riadenie, podnikateľské právo apod. a končil sa prípra-

vou a prezentáciou podnikateľských plánov účastníkov kurzu.

Cieľová skupina nezamestnaní, evidovaní na úrade práce

Výsledky Od roku 1996 do roku 2004 BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. zorganizovalo 22 vzdelávacích cyklov 

CEPAC s 326 účastníkmi, z ktorých 59,5 % si založilo vlastný podnik. Pri realizácii programu bolo 

poskytnutých celkom 1 760 poradenských hodín a lektorovanie bolo zabezpečené v rozsahu 7 040 

vyučovacích hodín.

5
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Rok 2003
Názov projektu Motivačný a vzdelávací program pre mladých nezamestnaných 

z regiónu stredného Spiša na riešenie vlastnej nezamestnanosti

Koordinátor BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o - predkladateľ a realizátor projektu

Partneri NÚP – OÚP Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča

Obdobie realizácie máj 2003 – október 2003

Financovanie Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov

Rozpočet 33 tis. EUR

Cieľ Motivovať účastníkov k riešeniu vlastnej nezamestnanosti formou získavania nových znalostí 

a vedomostí, vyžadovaných pri uchádzaní sa o pracovné miesto alebo vytvorením vlastného pra-

covného miesta – založením vlastného podniku.

Cieľová skupina mladí nezamestnaní vo veku od 18 do 29 rokov

Výsledky Projekt ukončilo 35 absolventov, z nich 19 odišlo z evidencie úradov práce

Názov projektu Rekonštrukcia podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi 

Zlepšenie produktívneho sektora na východe Slovenska – 

Zlepšenie podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky na východe Slovenska

Koordinátor Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. realizátor projektu na miestnej úrovni, zodpovedný za výstavbu 

a finančné vyúčtovanie projektu 

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. spracovateľ návrhu projektu

Partneri BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Mesto Spišská Nová Ves

Spišská regionálna rozvojová agentúra

Obdobie realizácie Rekonštrukcia podnikateľského inkubátora bola ukončená v roku 2004.

Financovanie PHARE, štátny rozpočet, rozpočet mesta Spišská Nová Ves

Rozpočet 543 532,32 EUR z toho: 325 tis. EUR PHARE + 49 584,36 EUR štátny rozpočet + 

26 484,31 EUR mesto Spišská Nová Ves

Cieľ Nárast konkurencieschopnosti podnikov na východe Slovenska zlepšením podmienok pre podni-

kateľov prostredníctvom posilnenia podnikateľskej podpornej infraštruktúry.

Cieľová skupina malí podnikatelia

Výsledky Realizáciou projektu vznikla v Spišskej Novej Vsi budova Podnikateľského inkubátora, s priestor-

mi o ploche 1 100 m2. Budova je dvojpodlažná a delí sa na administratívnu a výrobnú časť. Priesto-

ry sú určené pre začínajúcich podnikateľov a inovatívne firmy.

1
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Rok 2003
Názov projektu Nové kamenárske technológie - 

nové pracovné miesta, noví odberatelia, vyššia produktivita a efektívnosť výroby

Koordinátor Slovstein, s. r. o., Spišské Podhradie

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.- spracovateľ projektu

Obdobie realizácie 2004

Financovanie Grantová schéma rozvoja priemyslu DE MINIMIS, komponent 1

Rozpočet 74 540 EUR z toho: 50 000 EUR PHARE + 24 540 EUR vlastné zdroje

Cieľ Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, posilnenie postavenia a pozície, 

stimulácia rastu podniku, zvýšenie výkonnosti podniku.

Cieľová skupina klienti

Výsledky Zavedenie novej technológie do výrobného procesu 

Vyššia finalizácia výroby a zvýšenie jej efektívnosti

Názov projektu IPA - Iniciačný program aktivít v oblasti cestovného ruchu pre obec Poráč a okolie

Koordinátor obec Poráč

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. spracovateľ projektu, poradenstvo pri implementácii projektu

Obdobie realizácie 2005

Financovanie Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (TDGS), komponent 2

Rozpočet 15 100 EUR z toho: 11 300 EUR PHARE + 3 800 EUR vlastné zdroje

Cieľ Spracovanie Akčného programu rozvoja cestovného ruchu pre obec Poráč na roky 2005 – 2010

Cieľová skupina domáci a zahraniční turisti

Výsledky Spracovanie akčného programu projektov v oblasti cestovného ruchu

Marketing a prezentácia turistických možností v obci

Rozvoj turistického informačného a priestorového orientačného systému v obci

3
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Rok 2003
Názov projektu Priemyselný park v Spišskej Novej Vsi

Koordinátor Mesto Spišská Nová Ves

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. – spolupracujúci partner projektu, správca Priemyselného parku

Obdobie realizácie 2004 – 2005

Financovanie PHARE, štátny rozpočet, rozpočet mesta Spišská Nová Ves

Rozpočet 132,6 mil. Sk z toho:  93,5 mil. Sk PHARE + 26,5 mil. Sk štátny rozpočet + 12,6 mil. Sk rozpočet 

mesta Spišská Nová Ves

Cieľ Rozvoj podnikateľskej podpornej infraštruktúry 

Vytvorenie podmienok pre prilákanie zahraničných investorov

Podpora vzniku nových pracovných príležitostí

Cieľová skupina malí a strední podnikatelia

zahraniční investori

Výsledky Výstavba dvoch nových výrobných hál pre zahraničných investorov 

Rekonštrukcia administratívnej budovy 

Rekonštrukcia a vybudovanie technickej infraštruktúry v areáli Priemyselného parku

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zoznam schválených a implementovaných projektov za obdobie 2002 až 2006
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Rok 2003
Názov projektu Program TRANSFORM - posilnenie poradenských služieb 

pre malých a stredných podnikateľov na Slovensku

Koordinátor Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. - poskytovanie poradenstva pri realizácii projektu v spolupráci so 

zahraničným partnerom (HWK Trier)

Obdobie realizácie 1998 – 2003

Financovanie Ausgleichbank (Nemecko)

Cieľ Rozšíriť ponuku poradenských aktivít a získať nových klientov

Cieľová skupina malí a strední podnikatelia

Výsledky Projekt priniesol rozšírenie poradenských služieb BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. o poradenstvo 

v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality.

Názov projektu Program implementácie systémov riadenia kvality – KVALITA

Koordinátor Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. - poskytovanie poradenstva v oblasti systémov riadenia kvality pre 

podnikateľov

Obdobie realizácie 2002 – 2000

Financovanie Štátny program KVALITA

Cieľ Pomôcť pri vybudovaní systémov riadenia kvality vo firmách a pri získaní certifikátu prostredníc-

tvom poradenstva

Cieľová skupina malí a strední podnikatelia

Výsledky Poradenstvo bolo úspešne realizované v niekoľkých firmách v regióne, ktoré získali certifikát ako 

napr.: MPC, a.s. Spišská Nová Ves; APS Alkon, spol. s r.o. Spišská Nová Ves; Širilla a.s. Spišská 

Nová Ves; Mäsospiš spol. s r.o., Spišská Nová Ves; Noves okná s.r.o., Spišská Nová Ves; Kame-

ňopriemysel – Spiš, a.s Spišské Podhradie a pod.

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zoznam schválených a implementovaných projektov za obdobie 2002 až 2006
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Rok 2002
Názov projektu Projekt AWAKE na podporu podnikania žien

Koordinátor Mesto Sykies – vedúci projektu, Sykies, Grécko

Mesto Spišská Nová Ves – vedúci projektu pre PHARE krajiny

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. realizátor projektu na miestnej úrovni, zodpovedný za výstavbu 

a finančné vyúčtovanie projektu 

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. spracovateľ návrhu projektu

Partneri mesto Modugno v Taliansku, mesto Sykies v Grécku, mesto Tapa v Estónsku a bulharské mesto 

Ilinden.

Obdobie realizácie 2000 – 2002

Financovanie PHARE

Rozpočet 182 270 EUR

Cieľ Jedným z hlavných cieľov projektu bol rozvoj spolupráce medzi regiónmi v členských krajinách 

EÚ a regiónmi v asociovaných krajinách. Súčasťou projektu bolo vytvorenie podmienok pre zlep-

šenie postavenia žien podnikateliek, posilnenie ich úlohy v miestnej a regionálnej ekonomike 

a podpora nových podnikateľských aktivít žien, ktoré boli nezamestnané.

Cieľová skupina nezamestnané ženy a ženy podnikateľky

Výsledky Založenie regionálneho ako aj medziregionálneho Fórumu podnikateliek.

Realizácia školiacich programov pre ženy:  4 školenia v oblasti práce s PC – 46 účastníkov;

3 školenia v oblasti prípravy na podnikanie – 46 účastníkov.

16 nezamestnaných žien z celkového počtu si založilo svoj vlastný podnik. 

Spracovanie štúdie o postavení žien podnikateliek a nezamestnaných.

Názov projektu Podpora podnikania v regióne Spiša

Koordinátor BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. vystupovalo ako realizátor tohto projektu. Projekt bol získaný na 

základe vypísaného tendra.

Obdobie realizácie november 2001 – december 2002

Financovanie PHARE, program poradenstva a vzdelávania pre MSP

Rozpočet 58 101 EUR z toho: 45 000 EUR PHARE + 13 101 EUR vlastné zdroje

Cieľ Cieľom projektu bol trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj regiónu Stredného Spiša, 

okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica pomocou podpory malého a stredného podnikania 

prostredníctvom poskytovania informačných, konzultačných služieb pre potenciálnych podni-

kateľov – nezamestnaných, ktorí uvažujú o podnikaní a pre začínajúcich a existujúcich podnika-

teľov z rôznych oblastí ako je právo, účtovníctvo, dane, financie, marketing, manažment apod., 

ďalej organizovanie školení – ako začať podnikať pre nezamestnaných, školení pre podnikateľov, 

týkajúcich sa aktualizácie nových právnych predpisov, poskytovanie dlhodobých konzultácií pre 

podnikateľov a konzultácií v súvislosti s realizáciou mikropôžičkového programu.

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zoznam schválených a implementovaných projektov za obdobie 2002 až 2006
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Rok 2002
Cieľová skupina nezamestnaní, ktorí uvažujú o podnikaní 

začínajúci a existujúci podnikatelia

Výsledky V rámci projektu sa realizovali školenia pre nezamestnaných, ktorí uvažovali o podnikaní a tiež 

školenia pre malých a stredných podnikateľov a to:

–  ,,Čo má vedieť začínajúci podnikateľ“ – 1 školenie pre nezamestnaných – 12 účastníkov;

–  ,,Základné kroky pri začatí podnikania“ – 3 školenia – 38 účastníkov;

–  5 školení pre malých a stredných podnikateľov – 62 účastníkov.

Súčasťou projektu bolo aj poskytovanie poradenstva. Počas realizácie projektu sa poskytlo 697 

konzultácií v rozsahu 1042,5 poradenských hodín, bolo vypracovaných 21 podnikateľských záme-

rov. Za obdobie realizácie projektu bolo založených 62 nových firiem.

Názov projektu Pre - feasibility study mikroregiónu Spišské Podhradie

Koordinátor Spišská regionálna rozvojová agentúra, Spišská Nová Ves

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. spracovateľ projektu, realizátor projektu

Partneri BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., mesto Spišské Podhradie, 

Architektonická kancelária Ing. arch. F. Papcún

Obdobie realizácie 2001 – 2002

Financovanie Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu

Rozpočet 585 000 Sk

Cieľ Cieľom projektu bolo spracovanie podrobnej štúdie o možnostiach rozvoja cestovného ruchu 

v mikroregióne Spišské Podhradie a v jeho blízkom okolí. Štúdia mikroregiónu Spišské Podhradie 

obsahuje podrobné informácie o jednotlivých obciach a meste Spišské Podhradie, o turistickej 

vybavenosti jednotlivých stredísk a technickej infraštruktúre.

Cieľová skupina domáci a zahraniční turisti

Výsledky Rozvojové zámery v jednotlivých lokalitách vo väzbe na jedinečnosť územia, ktoré je súčasťou 

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
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Rok 2002
Názov projektu Rozvojová stratégia turistického potenciálu stredného Spiša

Koordinátor BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. spracovateľ projektu, koordinátor projektu

Partneri obce a mestá stredného Spiša, Spišská regionálna rozvojová agentúra Spišská Nová Ves, Architek-

tonická kancelária Ing. arch. F. Papcún

Obdobie realizácie 2001 – 2002

Financovanie Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu 

Rozpočet 600 000 Sk

Cieľ Projekt je analyticko-strategickým dokumentom a má tieto časti - Analýza, Vízia, Stratégia a Akč-

ný plán. Je to základný koncepčný dokument pre rozvoj jednotlivých častí regiónu v oblasti ces-

tovného ruchu. Základným cieľom je charakterizovať rámec podmienok pre trvalo udržateľný 

sociálno-ekonomický rozvoj tohto regiónu a určovať hlavné priority a opatrenia, do ktorých sa má 

koncentrovať podpora pre účinný a efektívny rozvoj cestovného ruchu.

Cieľová skupina domáci a zahraniční turisti

Výsledky Spracovanie analyticko-strategického dokumentu, ktorý obsahuje súčasný stav infraštruktúry 

cestovného ruchu v regióne stredného Spiša, mapuje základné danosti pre cestovný ruch v úze-

mí a kladie dôraz na súčasný stav vybavenosti, ponúkané produkty, úroveň nielen ubytovacích 

a stravovacích služieb, ale aj doplnkových služieb. Obsahuje tiež víziu rozvoja cestovného ruchu 

v regióne, a návrh stratégie, stanovenie priorít a opatrení.

Názov projektu Rozvoj ľudských zdrojov - tréningové programy v regióne Stredný Spiš

Koordinátor Spišská regionálna rozvojová agentúra, Spišská Nová Ves

Úloha v projekte BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. riešiteľ a realizátor projektu

Partneri Úrady práce Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica

Obdobie realizácie september 2001 – november 2001

Financovanie Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu

Rozpočet 498 000 Sk

Cieľ Projekt bol zameraný na podporu rozvoja ľudských zdrojov, nezamestnaných, ktorí uvažovali 

o práci v oblasti cestovného ruchu. 

Cieľom projektu bolo aj motivovať nezamestnaných k vytvoreniu si vlastného pracovného miesta 

založením svojho podniku v oblasti cestovného ruchu

Cieľová skupina nezamestnaní

Výsledky Uskutočnili sa tri kurzy: 

Začínam podnikať v cestovnom ruchu (200 h) – 2 školenia, 24 účastníkov

Chcem pracovať v oblasti cestovného ruchu (35 h) – 1 školenie, 16 účastníkov

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zoznam schválených a implementovaných projektov za obdobie 2002 až 2006

18

5

4
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