Príloha č. XX

Identifikácia opatrenia Akčného plánu B.4.
Opatrenie :

B.4. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky

Podopatrenie /Projektový zámer:

B.4.15. Sociálny podnik v obci Sirník

Prijímateľ regionálneho príspevku
Subjekt územnej spolupráce:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Sirník
Hlavná 152/21, 076 03 Sirník
Viktor Kalán
00331902
2020773557
VUB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, pobočka Trebišov
SK40 0200 0000 0023 9815 8551

Číslo účtu:

Stručný popis opatrenia
Založenie a udržanie ovocného a zeleninového sadu v obci Sirník, ako aj vytvorenie
technickej infraštruktúry pre spracovanie výnosov zo sadu a koordinácia odbytu čerstvého
ovocia, ako aj výsledných produktov. Spracovanie ovocných zvyškov v obecnej pálenici, ako
aj poskytnutie služieb pálenice pre verejnosť.
Detailný popis realizácie opatrenia
V roku 2016





Návrh a vytvorenie inštitucionálneho a právneho rámca – založenie a vznik
Výber vhodných zamestnancov,
obstaranie nehnuteľnosti na umiestnenie technologickej infraštruktúry na spracovanie –
existuje prísľub na odkúpenie rodinného domu – potrebné stavebné úpravy.
Informačná kampaň, komunikácia s potencionálnymi odberateľmi – školskými jedálňami,
domovmi dôchodcov, zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami hromadného stravovania
– zabezpečenie odbytu produkcie počas realizačnej fázy; verejné obstarávanie na
technologické zariadenia.

V roku 2017





nákup ovocných stromčekov a ich výsadba – založenie sadu
základné zaškolenie zamestnancov na starostlivosť o ovocné stromčeky
obstaranie technologických zariadení – pálenica, linky na výrobu muštov a pyré, traktor
s príslušenstvom, závlahový systém,
spustenie prevádzky pálenice

1

V roku 2018







nákup ovocných stromčekov a ich výsadba
výsadba a dopestovanie jednoročnej zeleniny – od marca
zber a spracovanie dopestovanej produkcie
základné ošetrenie ovocných stromčekov
zabezpečenie závlahy
Koordinácia sadu, údržba a obnova infraštruktúry, propagácia, odbyt

V roku 2019






Koordinácia prác v sade, údržba a obnova strojov a zariadení, propagácia, odbyt
zber a spracovanie dopestovanej zeleniny – od júla
základné ošetrenie ovocných stromčekov
zabezpečenie závlahy
zber a spracovanie ovocia

V roku 2020






Koordinácia prác v sade, údržba a obnova strojov a zariadení, propagácia, odbyt
zber a spracovanie dopestovanej produkcie
základné ošetrenie ovocných stromčekov
zabezpečenie závlahy
zber a spracovanie ovocia

V roku 2021






Koordinácia prác v sade, údržba a obnova strojov a zariadení, propagácia, odbyt
zber a spracovanie dopestovanej produkcie
základné ošetrenie ovocných stromčekov
zabezpečenie závlahy
zber a spracovanie ovocia

Previazanie na ďalšie opatrenia Akčného plánu
Aktivity Opatrenia sú prepojené s nasledujúcimi opatreniami akčného plánu:
 Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné miesta – reprezentujúca dopytovú stránku
trhu práce

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

V roku 2016
Návrh a vytvorenie inštitucionálneho
a právneho rámca – založenie a vznik

1

Výber vhodných zamestnancov

2

Obstaranie nehnuteľnosti na umiestnenie
technologickej infraštruktúry na spracovanie

1

Stavebné úpravy nehnuteľnosti – prispôsobenie
zariadeniu

1
2

Informačná kampaň, komunikácia
s potencionálnymi odberateľmi

1

V roku 2017
nákup ovocných stromčekov a ich výsadba –
1250 ks
založenie sadu
Koordinácia prác v sade, údržba a obnova
infraštruktúry, propagácia, odbyt
výsadba (manuálne práce – okopávanie, pletie,
manuálne zavlažovanie) jednoročnej zeleniny –
od marca
základné zaškolenie zamestnancov na
starostlivosť o ovocné stromčeky
Obstaranie technologických zariadení –
pálenica, linky na výrobu muštov a pyré,
traktor s príslušenstvom, závlahový systém

1
1
1
1

spracovanie dopestovanej zeleniny – od júla

5 ton

spustenie prevádzky pálenice

1

produkcia pálenice

300 litrov

V roku 2018
nákup ovocných stromčekov a ich výsadba –
1250 ks
založenie sadu
výsadba (manuálne práce – okopávanie, pletie)
jednoročnej zeleniny – od marca

1

spracovanie dopestovanej zeleniny a ovocia – od
júla

6 ton

základné ošetrenie ovocných stromčekov

2500

zabezpečenie závlahy

1

Koordinácia prác v sade, údržba a obnova
infraštruktúry, propagácia, odbyt

1

produkcia pálenice

600 litrov

V roku 2019 a v roku 2020
spracovanie dopestovanej produkcie

10 ton

základné ošetrenie ovocných stromčekov

2500
3

zabezpečenie závlahy

1

Koordinácia prác v sade, údržba a obnova
infraštruktúry, propagácia, odbyt

1

produkcia pálenice

1000 litrov

10/2016

Začiatok realizácie:

Koniec realizácie:

12/2021

Sirník

Miesto realizácie:

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota a merná jednotka

Vytvorenie pracovných miest

14 osôb

Celkový rozpočet podopatrenia
Štruktúra výdavkov

Celkové výdavky
(v EUR)

v tom:
výška regionálneho
príspevku

v tom:
výška iných zdrojov

Bežné výdavky

462812,00

416941,00

45871,00

Kapitálové výdavky

285000,00

285000,00

0

Rozpočet podopatrenia 2016
Štruktúra výdavkov

Celkové výdavky
(v EUR)

v tom:
výška regionálneho
príspevku

v tom:
výška iných zdrojov

Bežné výdavky

4000,00

4000,00

0,00

Kapitálové výdavky

50000,00

50000,00

0,00

Rozpočet podopatrenia 2017
Štruktúra výdavkov

Celkové výdavky
(v EUR)

v tom:
výška regionálneho
príspevku

v tom:
výška iných zdrojov

Bežné výdavky

45292,00

40763,00

4529,00

Kapitálové výdavky

227500,00

227500,00

0,00

4

Rozpočet podopatrenia 2018
Štruktúra výdavkov

Celkové výdavky
(v EUR)

v tom:
výška regionálneho
príspevku

v tom:
výška iných zdrojov

Bežné výdavky

63096,00

56786,00

6310,00

Kapitálové výdavky

7500,00

7500,00

0,00

Rozpočet podopatrenia 2019
Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Celkové výdavky
(v EUR)

v tom:
výška regionálneho
príspevku

v tom:
výška iných zdrojov

98904,00

89014,00

9890,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočet podopatrenia 2020
Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Celkové výdavky
(v EUR)

v tom:
výška regionálneho
príspevku

v tom:
výška iných zdrojov

116808,00

105127,00

11681,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočet podopatrenia 2021
Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Celkové výdavky
(v EUR)

v tom:
výška regionálneho
príspevku

v tom:
výška iných zdrojov

134712,00

121241,00

13471,00

0,00

0,00

0,00

5

