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 Jednou zo základných potrieb 
pri zakladaní vlastnej firmy je 
mať v pravej chvíli prístup k 
správnym informáciám

História



 Za týmto účelom začala v roku 
1992 Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného 
podnikania (NARMSP) s finančnou 
pomocou programu Európskej 
únie PHARW budovať komplexnú 
sieť inštitúcií

História



 Bolo vytvorených: 
◦ 12 Regionálnych poradenských a 
informačných centier (RPIC)

◦ 6 Podnikateľských a inovačných 
centier (BIC)

História



 Keďže tieto centrá nemali 
dostatočný dosah na podnikateľov 
vo vzdialenejších oblastiach 
regiónov, rozšírila sa táto sieť v 
roku 2002 o 9 Centier prvého 
kontaktu (CPK)

História



História



 Zámerom ich vzniku je lepšie 
sprístupnenie potrebných informácií 
čo najširšiemu okruhu záujemcov o 
podnikanie, prednostne stimulujúce 
rozvoj malého a stredného 
podnikania v regiónoch s vysokou 
mierou nezamestnanosti

História



CPK Snina je záujmovým združením právnických osôb

združenie je neziskovou organizáciou

 svoju činnosť zahájilo 1. októbra 2002

zriaďovatelia: Mesto Snina 
                         RPIC Prešov
                         Stavomont, s.r.o. Snina

         Sukmont, a.s. Snina

História



 predmetom našej činnosti bolo od 
začiatku  poskytovanie podporných 
služieb pre začínajúce a existujúce 
malé a stredné podniky (MSP)

 podieľať sa na rozvoji cezhraničnej 
spolupráce

Predmet činnosti



 Vypracovávať projekty 
regionálneho rozvoja

 Sprostredkovať kontakty medzi 
slovenskými a zahraničnými  
podnikateľskými subjektmi 
navzájom

Predmet činnosti



 Počas svojej doterajšej činnosti CPK 
spracovalo a v spolupráci so žiadateľmi 
podalo cez 150 projektov v celkovom objeme 
cca 17,7 mil. EUR v týchto oblastiach: 
◦ cestovný ruch, 
◦ cezhraničná spolupráca s Ukrajinou a Poľskom, 
◦ životné prostredie
◦ energetika
◦ vzdelávanie
◦ rekonštrukcie objektov miestnej samosprávy

Spracované projekty



 V oblasti cezhraničnej spolupráce môžeme 
spomenúť náš posledný projekt financovaný z 
programu ENPI HUSKROUA 2007-2013:

◦ „Vytvorenie partnerských centier prvého 
kontaktu na Ukrajine a ich vzájomná spolupráca 

“ 

◦ Čas implementácie: 09.2012-11.2015

◦ Celková výška rozpočtu: 499.737,60 EUR

Vlastné projekty



Hlavný cieľ projektu:

◦Nárast ekonomickej nezávislosti podniakteľov v 
prihraničných regiónov Slovenska a Ukrajiny 

◦Prepojenie novovvytvorených centier prvého 
kontaktu na Ukrajine so sieťou poradenských 
centier na Slovensku

◦Vytvoriť dve Centrá prvého kontaktu na Ukrajine

Vlastné projekty



 V rámci realizácie projektu sme 
zorganizovali tieto podujatia:

◦6 Študijných workshopov na Sk a na Ua 

◦5 tréningov pre pracovníkov CPK a 
záujemcov o podnikanie na Ukrajine

◦2 Business fóra na Sk a na Ua

Vlastné projekty



Pevne verím, že aj realizáciou 
mikroprojektu Prihraniční 
reportéri prispejeme k naplneniu 
hlavného cieľa mikroprojektu 
„Pripraviť kvalifikovaných 
pracovníkov regionálnych médií”



Ďakujem za pozornosť
Ing. Ľuboslav Závacký

Centrum prvého kontaktu Snina

Strojárska 2060, 069 01 Snina

Mobil: +421 905 809 584
    e-mail : projektplsk2019@gmail.com

www.cpksnina.sk

mailto:projektplsk2019@gmail.com
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