
Agentúra rozvoja podnikania – ARP

Činnosť a ciele agentúry

1. Agentúra  rozvoja  podnikania  (ARP)  je  celoslovenské  združenie  registrované 
Ministerstvom  vnútra  SR  pod  číslom  VVS/1-900/90-23303  za  účelom  podpory  a 
rozvoja podnikateľských a spoločenských aktivít.

2. Cieľom  agentúry  je  pomáhať  mestám,  obciam,  školám,  absolventom  škôl, 
nezamestnaným,  začínajúcim  podnikateľom,  ale  aj ďalším  podnikateľom,firmám  či 
inštitúciám pri  realizácii ich  zámerov v nasledovných oblastiach:

   1. poskytovanie informačných a poradenských služieb
   2. organizovanie školení a vzdelávacích programov
   3. zabezpečovanie exportu a importu výrobkov
   4. aktuálna databáza ponuky a dopytu tovaru formou  podnikateľskej burzy
   5. sprostredkovanie obchodu a služieb
   6. podieľanie sa na tvorbe pracovných miest
   7. pomoc pri zriaďovaní filiálok úspešných firiem v danom regióne
   8. podpora vzniku začínajúcich podnikateľov a firiem
   9. vypracovanie štúdií a prieskumu potrieb podnikateľského sektoru
 10. príprava a realizácia projektov z podporných fondov
 11. rozvoj malého a stredného podnikania v jednotlivých regiónoch
 12. podpora podnikateľských aktivít a samotného rozvoja na vidieku
 13. správcovstvo objektov a odborné poradenstvo pri ich prevádzkovaní
 14. výmena zahraničnej spolupráce za účelom nadväzovania kontaktov 
 15. spolupráca so zahraničnými Slovákmi
 16. organizovanie kultúrno-spoločenských akcií za účelom propagácie  agentúry
 



Prioritné ciele agentúry

1. Podporné  projekty –  zabezpečujeme  koordinačnú  činnosť  pri  spracovaní 
kompletných projektov pre eurofondy. Jedná sa o zabezpečenie napísania projektu 
prostredníctvom agentúr s vysokým percentom úspešnosti. Zabezpečujeme tiež aj 
verejné obstarávania ako aj samotný lobing. Projekty sú pre  mestá, obce, školy, 
spoločenstvá vlastníkov bytov, poľnohospodárske družstvá a farmy, podnikateľov v 
rôznych odvetviach, inštitúcie, občianske združenia, neziskové organizácie a pod.

2. Stavebná  činnosť  –  zabezpečujeme  stavebné  zákazky  pre  firmy  a  partie 
živnostníkov. Jedná sa o priame zákazky, ako aj subdodávateľské práce. Zákazky 
sú zamerané najmä na práce pre mestá, obce, školy, SVB, polyfunkčné objekty, 
bytové domy, rodinné domy, priemyselné haly, inžinierske siete a iné. 

3. Pracovné  miesta  –  zabezpečujeme  pracovné  príležitosti  prostredníctvom 
overených personálnych agentúr v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. Spravujeme 
aj databázu stavebných profesií pre stavebné firmy.  

4. Podnikateľská burza – zabezpečujeme odbyty výrobkov pre výrobcov najmä z 
východoslovenského  regiónu  jednak  v  rámci  Slovenska,  ale  aj  v  zahraničí. 
Ponúkame možnosť výrobcom zúčastniť sa rôznych výstav, či iných kooperačných 
stretnutí s potencionálnymi partnermi. 

5. Znižovanie energií  – zabezpečujeme kompletný servis od teoretických výpočtov 
cez zabezpečenie dotácií až po samotnú realizáciu. Jedná sa o zateplenie budov, 
modernizáciu meračov, využitie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie celkových 
prevádzkových nákladov, úsporné technológie a pod. 

Kontakt:  Gustáv Boško, riaditeľ Agentúry rozvoja podnikania 
                           Kukorelliho 60, 066 01 Humenné

      Orange:     0905 510 565
      T - Mobile: 0910 510 565
      E-mail: arp@zoznam.sk 

mailto:arp@zoznam.sk

