
Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

 Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Vecný popis výdavku 

(komentár k rozpočtu) 

Technologické zariadenie pre praženie kávy - pražička kávy

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

projekt 1,0 99 024,09 99 024,09

Obstarané zariadenie umožní žiadateľovi spustiť výrobu v novej pražiarni kávy v meste 

Snina, inovovať súčasný proces praženia kávy a uviesť na trh nový produkt: Čerstvo praženú 

kávu značky „Vihorlatský kávový expres“. Požadované technické parametre obstarávaného 

technologického zariadenia sú súčasťou opisu predmetu zákazky schválenej ŽoNFP a tiež sú 

uvedené v Prílohe č.6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje, Kritérium 2.2 , Spôsob realizácie hlavnej 

aktivity projektu schválenej ŽoNFP. 

Zariadenia pre výrobu kávy na priamy konzum

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

projekt 1,0 25 000,00 25 000,00

Obstarávané zariadenia sú nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky novej služby v CR v 

meste Snina: Rýchleho kávového občerstvenia s názvom „Vihorlatský kávový expres“. 

Špecifikácia a požadované technické parametre obstarávaných zariadení sú súčasťou opisu 

predmetu zákazky schválenej ŽoNFP a tiež sú uvedené v Prílohe č.6 ŽoNFP - Doplňujúce 

údaje, Kritérium 2.2 , Spôsob realizácie hlavnej aktivity projektu schválenej ŽoNFP. 

Zostava interiérového vybavenia pre priestory na priamy konzum

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

projekt 1,0 28 648,05 28 648,05

Obstarávaná zostava interiérového vybavenia je nevyhnutná pre zabezpečenie prevádzky 

novej služby v CR v meste Snina: Rýchleho kávového občerstvenia s názvom „Vihorlatský 

kávový expres“. Špecifikácia a požadované technické parametre obstarávaného vybavenia 

sú súčasťou opisu predmetu zákazky schválenej ŽoNFP a tiež sú uvedené v Prílohe č.6 

ŽoNFP - Doplňujúce údaje, Kritérium 2.2 , Spôsob realizácie hlavnej aktivity projektu 

schválenej ŽoNFP. 

Externé riadenie projektu

518 Ostatné služby

projekt 1,0 8 038,80 8 038,80

Bude realizované počas celej doby realizácie projektu. Činnosti vykonávané v rámci 

externého riadenia zahŕňajú projektový manažment a zodpovednosť za implementáciu 

projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, finančné riadenie projektu, monitorovanie 

projektu a ďalšie činnosti súvisiace s implementáciou projektu.

Marketingové služby

518 Ostatné služby

projekt 1,0 4 837,00 4 837,00

Služby súvisiace s marketingom, propagáciou a podporou predaja produktov a služieb, ktoré 

sú výsledkom projektu. Špecifikácia a požadované parametre marketingových služieb sú 

súčasťou opisu predmetu zákazky schválenej ŽoNFP a tiež sú uvedené v Prílohe č.6 ŽoNFP - 

Doplňujúce údaje, Kritérium 2.2 , Spôsob realizácie hlavnej aktivity projektu schválenej 

ŽoNFP. 

165 547,94

Podrobný rozpočet projektu

Hlavná aktivita projektu - Podpora MSP  

Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)
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