INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO
PROJEKTU
Názov projektu

Rozšírenie výrobných kapacít povrchovej úpravy kovov

Kód ITMS

25110120043

Prijímateľ

Názov

TESGAL-Holzapfel, s.r.o.

Sídlo

Staničná 502, 952 01 Vráble

Operačný program

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os

Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie

Inovácie a technologické transfery

1. Miesto realizácie projektu
Okres

Obec

Ulica

Číslo

Nitra

Vráble

Staničná

502

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR

Začiatok realizácie aktivít
projektu

Ukončenie realizácie
aktivít projektu

27.03.2009

16.12.2009
7 933 346,61
3 173 338,64
4 760 007,97

Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného
potenciálu a kapacít spoločnosti nákupom nových
technologických zariadení na povrchovú úpravu kovov.

Cieľ projektu

Špecifické ciele projektu:
1. Závesová linka na zliatinové povlaky Zn-Ni.
2. Linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky Zn-Ni.
3. Neutralizačná stanica.
4. Rozvoj kooperačných vzťahov vo väzbe na dodávateľské
podniky
5. Rozvoj spolupráce s existujúcimi odberateľmi – naplnenie
ich rastúceho dopytu
6. Diverzifikácia portfólia odberateľov – vytvorenie
podmienok pre získavanie nových odberateľov
7. Zvýšenie konkurencie výrobkov na trhu. Nová technológia
umožní dodávať na trh oveľa kvalitnejšie produkty
8. Zvýšenie tržieb
9. Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu

Investícia do vašej budúcnosti
Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov ERDF/ESF

Cieľ projektu bol prijímateľom splnený, nakoľko obstaraním
troch inovatívnych technológii na povrchovú úpravu kovov
modernizoval a rozšíril výrobný potenciál a kapacity
spoločnosti. Splnenie hlavného cieľa projektu má priamy
vplyv na priebežné napĺňanie špecifických cieľov projektu.
Zrealizovaním projektu prijímateľ splnil prvé tri špecifické
ciele projektu, nakoľko obstaral a uviedol do prevádzky tri
technológie:
1. Závesová linka na zliatinové povlaky Zn-Ni.
2. Linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky Zn-Ni.
3. Neutralizačná stanica.

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných
ukazovateľov

Po ukončení aktivít projektu sa prijímateľovi vytvoril priestor
na dosiahnutie:
- vyššej konkurencieschopnosť na trhu (dodávať na
trh kvalitnejšie produkty)
- rozvíjanie spolupráce s existujúcimi odberateľmi
- získanie nových odberateľov.
Merateľný ukazovateľ výsledku Nárast tržieb bol ku dňu
ukončenia realizácie projektu k 16.12.2009 plnený na
65,77% (1 207 763,00 EUR). Na dosiahnutie plánovanej
hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku mala vplyv
inštalácia a spustenie Linky na hromadné súčiastky na
zliatinové povlaky Zn-Ni až v mesiaci december 2009
a z toho dôvodu tržby nebolo možné vykázať v roku 2009.
Predpoklad reálneho nárastu tržieb sa očakáva v roku 2010,
nakoľko všetky tri obstarané technológie budú zapojené do
produkcie prijímateľa počas celého účtovného roka.
V horizonte piatich rokov po ukončení realizácie projektu
prijímateľ plánuje vytvoriť 25 pracovných miest v nasledovnej
štruktúre: 16 mužov, 9 žien a 1 MRK, čím projekt prispeje
k zlepšeniu rovnosti príležitostí a bude mať priaznivý dopad
na marginalizované rómske komunity.
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FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Fotodokumentácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu:

Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:
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