
 
 

Spoločnosti HANY ULIČ s. r. o. bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

pre projekt „Prístavba výrobne ovocných štiav k výrobni mrazených polotovarov v obci Ulič“ 

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie 

konkurencieschopnosti a rastu MSP, 3c) Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít 

pre vývoj produktov a služieb, 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.  

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 146/2021-2060-4233-AXJ7 

bola uzavretá dňa 11.11.2021 a účinnosť nadobudla dňa 19.11.2021. 

Hlavným cieľom projektu je rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti 

spoločnosti HANY ULIČ s.r.o., prostredníctvom technologickej inovácie výroby a uvedenia na trh 

nových produktov s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu v okrese Snina.  

Predmetom projektu je prístavba výrobne ovocných štiav k existujúcej výrobni 

mrazených polotovarov a nákup technologického zariadenia: Muštárne s elektrickým pasterom, 

čo umožní spoločnosti HANY ULIČ s.r.o. technologicky inovovať proces spracovania ovocia a 

výroby produktov z ovocných štiav a uviesť na trh nové produkty. 

 

Realizáciou tohto projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele: 

- Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 podnik 

- Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

firmu nové – 1 podnik 

- Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre 

trh nové – 1 podnik 

- Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 2 produkty 

- Počet produktov, ktoré sú pre trh nové – 2 produkty 

- Počet inovovaných procesov – 1 proces 

- Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených 

sociálnych skupín – 1 FTE 

- Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 1 FTE 

 

Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 03/2022 – 02/2023. 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 103 416,67 EUR. 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk“ 

 

www.mindop.sk              www.eufondy.sk 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 87 904,17EUR. 


