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C e n t r u m  p r v é h o  k o n t a k t u ( C P K ) - M i c h a l o v c e 

O nás: CPK Michalovce patrí do sústavy inštitúcií, ktoré zastupujú Národnú agentúru pre 

rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v regiónoch. CPK je nezisková inštitúcia, 

založená na základe partnerstva verejného a neziskového sektora ako nezávislé záujmové 

združenie právnických osôb, ktoré bolo založené 1. októbra 2002.Zriaďovateľom bolo mesto 

Michalovce a Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov.  

Hlavným predmetom činnosti centra je poskytovanie podporných služieb pre začínajúce a 

existujúce malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo vymedzenom regióne. V rámci toho je 

aj podpora a organizovanie školení a iných vzdelávacích aktivít pre MSP. 

Združenie je nezávislá organizácia nepodnikateľského charakteru. Cieľom združenia je 

pomôcť vybudovať a ďalej rozvíjať efektívne fungujúcu sieť MSP vo vymedzenom regióne. 

Hlavné aktivity organizácie: 

o podnikateľské, ekonomické a finančné poradenstvo, 

o vypracovanie podnikateľských zámerov a finančných plánov, 

o sprostredkovanie prístupov k podporným programom, 

o vzdelávanie formou školení a seminárov, 

o poskytovanie informácií o pomoci EÚ. 

Centrum prvého kontaktu Michalovce realizovalo tieto vlastné projekty: 

1. Projekt: „Podpora podnikania naprieč hraniciam Slovensko – Ukrajina.”  

                      (03.2006 –09.2007) 

2. Projekt: „Nové možnosti pre uchádzačov o zamestnanie pri integrácii na trhu  

                     práce.”        (12.2005 –01.2007) 

3. Projekt: „Posilnenie priemyselnej výroby na Zemplíne.”   (12.2004 –05.2005) 

 

V súčasnosti Centrum prvého kontaktu – Michalovce realizuje projekt s názvom „Obchodné 

tréningy a konzultácie: Vytvorenie nových cezhraničných príležitostí pre malých a 

stredných podnikateľov“  v období od  01.02. 2011 do 31.05.2013. Cieľom projektu je 

zvýšiť ekonomickú nezávislosť obyvateľov cezhraničnej oblasti Slovensko-Ukrajina.  

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a realizuje sa z programu 

cezhraničnej spolupráce „Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina ENPI CBC Program 

2007-2013“. 
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Centrum prvého kontaktu je zapojené do systému financovania poradenských centier na 

základe poskytnutých služieb pre záujemcov o podnikanie zo zdrojov Ministerstva 

hospodárstva.  

Centrum taktiež pomáha subjektom v regióne pri spracovaní projektov na získanie zdrojov 

EÚ a manažovaní úspešných projektov. 

 

Mám záujem o spoluprácu: 

Máme záujem o spoluprácu s ukrajinskou agentúrou obdobného zamerania ako je CPK – 

Michalovce, za účelom vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností pri poradenstve malým a 

stredným podnikateľom 

 

Kontakt: 

Centrum prvého kontaktu – Michalovce 

07101 Michalovce, Námestie Slobody 1, P.O. BOX 18 

Slovensko 

 

Kontaktná osoba : Ing. Ľuboslav Závacký - riaditeľ 

Tel       : +421 56 381 1476 

E-mail :  cpkmichalovce@gmail.com 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


