
 

Miesto realizácie projektu:  Valčianska dolina, 038 35 Valča 

Názov projektu:   Snowland – zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

Opis projektu: Realizáciou projektu sa zatraktívni prostredie strediska 
a pokryje sa potreba doplnenia šport. – rekreačných služieb 
s výrazným vplyvom na zvýšenie celoročného využitia 
strediska. Skvalitnením a rozšírením služieb sa vytvoria 
predpoklady pre prilákanie hostí najmä zo segmentu rodiny 
s deťmi aj z iných regiónov, zvýšenie počtu domácich hostí 
z regiónu Turiec, predĺženie ich pobytu. 

Názov prijímateľa: YETI, s.r.o. 

Sídlo prijímateľa: Valčianska dolina č. 1054, 038 35 Valča 

Začatie realizácie projektu: 11.9.2015 

Ukončenie realizácie projektu: 31.12.2015 

Výška poskytnutého príspevku: 181 720 € 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 

 http://www.mhsr.sk/ 

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-
konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--
6118/127803s 

11.9.2015



½ǊeŀƭƛȊƻǾŀƴý  projŜkt financovaƴý s ǇǊƝǎǇŜǾƪƻƳ Ȋƻ ȊŘƻƧƻǾ 9¨

V rámci programovacieho obdobia rokov 2007 – 2013, určeného Národným strategickým referenčným
rámcom,  spoločnosť  YETI,  s.r.o.  predložila  niekoľko  žiadostí  o získanie  nenávratného  finančného
príspevku. Po viacerých neúspešných projektoch bola posúdená ako formálne správna a následne
schválená  v poradí  druhá  žiadosť  o nenávratný  finančný  príspevok  v zmysle  nižšie  uvedenej
špecifikácie:

Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast (OP KaHR)

Riadiaci orgán OP KaHR Ministerstvo hospodárstva SR

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kód výzvy KaHR-31DM-1401

Názov projektu Snowland – zvýšenie kvality poskytovaných služieb

Celkové výdavky projektu podľa schválenej žiadosti 288 000,00 EUR

Celková výška schváleného príspevku 199 990,00 EUR    

Cieľom  projektu  bola  v prvom  rade  podpora  celoročného  využívania  strediska  cestovného  ruchu
SNOWLAND vo Valčianskej doline skvalitnením poskytovaných služieb pre návštevníkov strediska.
Špecifickým cieľom projektu je aj podpora zamestnanosti v obci aj v regióne, nakoľko realizáciou tohto
projektu  vznikne jedno nové  pracovné miesto  pre občana vo  veku od 15 do 29 rokov,  ktorý  bol
evidovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie po dobu najmenej 6
mesiacov pred nástupom na novovytvorené pracovné miesto.

Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, a to: "Nákup zariadenia na zvýšenie rozsahu
a kvality poskytovaných služieb", predmetom ktorej je nákup snežného automatického ventilátorového
kanónu, nástupného pásu pre nástup na lanovú dráhu, dopravníkového pásu pre deti a 2 snežných
pásových skútrov.
  




